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 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة السيد                                                                                                       

         العميد 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



 

 

 

 
 1الصفحة 

 
  

 بغداد /كلية التربية للبنات امعةج المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد المنزلي  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البرنامج األكاديمي قسم االقتصاد المنزلي للدراسة األولية 

 ويوس لالبك اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 لدينا برنامج معتمد ال يوجد في الوقت الحالي  المعتمد   تمادبرنامج االع .6

 ورش عمل / حلقات دراسية / زيارات ميدانية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 26/10/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 يأهداف البرنامج األكاديم .9

 أعداد الطالبات للعمل في مجال التعليم ألداء مهنة التدريس في المدارس -ا

 تدريب الطالبات على تضمين مفاهيم قضايا المجتمع  بمناهج االقتصاد المنزلي  -ب
 

 تنمية قدرات ومهارات الطالبات لرفع مستوى االداء وإلسهام بتطوير المجتمع -ج

  تدريب الطالبات على البحث العلمي واالبتكار المفيد . -د

 والخدمات العامة .تأهيل الطالبات للعمل كمرشدات تقديم االستشارات  -ه
 

 تعويد الطالبات على التخطيط والتنظيم واالكتفاء الذاتي . -و
 

 .توجيه سلوك الطالبات وفق المبادئ التي تنمي اإلحساس بالمسؤولية -ي

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
      سم ومجاالت اهتماماته .تعريف الطالبة اختصاصات الق  -1أ

 تعريف الطالبة المبادئ األساسية لدروس االختصاصات القسم . -2أ

 تعريف الطالبة موضوعات متعددة عن الدروس التربوية والنفسية . -3أ
 تعريف الطالبة قاعدة معلومات موسعة عن بعض الدروس العلمية العامة . -4أ
 التوعية الثقافية .عض الدروس تعريف الطالبة مفاهيم متقدمة عن ب -5أ



 

 

 

 
 2الصفحة 

 
  

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تنمية المهارات اليدوية للطالبات . - 1ب 

 تحفيز قدرات الطالبات على االبتكار واإلبداع . - 2ب 

     تطوير هوايات الطالبات إلنشاء مشاريع إنتاجية . - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة والمناقشة   ألقاء -1

 التجارب المختبرية -2

 عرض أفالم توضيحية-3
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية   -1

 االختبارات العملية -2

 الواجب ألبيتي -3
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 أعداد الطالبات على قيم نابعة من المجتمع الجامعي . -1ج         

 .وك الطالبات لتنمية اإلحساس بالمسؤوليةتوجيه سل -2ج

 تكوين عادات واتجاهات مرتبطة بحياة األسرة . -3ج

 االختيار االمثل. تنمية الروح الجمالية والقدرة على -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والمناقشة -1ج

 التحليل والتفسير -2ج
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1ج

 ية األوراق البحثوالتقارير  -2ج
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تعليم الطالبة العمل في مجموعات منظمة . -1د

 تعليم الطالبة قيادة فريق العمل . -2د

 تعليم الطالبة الحوار وتبادل األفكار . -3د

 تعليم الطالبة العمل المنظم وإدارة الوقت -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الشرح والمناقشة بالمحاضرة -1د  

 ورش العمل وحلقات دراسية -2د  
 طرائق التقييم          



 

 

 

 
 3الصفحة 

 
  

 
 الشرح والتوضيح -1د 
 يهالمالحظة والتوج - -2د 

  األوليةللدراسة بنية البرنامج  .11

 )نظري /عملي( الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق قرمز المقرر أو المسا دراسية المرحلة ال

 مبادئ اقتصاد منزلي  101HE He األولى -1

Principles of home 

economic 

2 0 

 102HE PE   أسس التربية 

Principles of 

Education 

2 0 

 103 HE PN اسس تغذية 

Principles of 

Nutrition 

2 0 

 104 HE CS حاسباتComputer 

Science 
1 1 

 105 HE AL اللغة العربيةArabic 

Language 
1 0 

 106 HE DAU أجهزة و أدوات منزلية 

Domestic Appliances 

and Utensils 

1 2 

 107 HE EL اللغة االنكليزيةEnglish 

Language 
1 0 

 108 HE PS أسس خياطة Principles 

of Sewing 
0 3 

 109 HEGC علم الكيمياء العام 

General Chemistry 
1 2 

 110 HE EP علم النفس التربوي 

Educational 

Psychology 

2 0 

 111 HEGB علم اإلحياء العام General 

Biology 
1 2 

 112 HE SC علم اإلحصاء Statistic 

Science 
1 0 

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اقاسم المقرر أو المس رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 علم نفس نمو HEGP 213 الثانية  -2

Growth 

Psychology 

2 0 

 214HE FP تحضير األغذية Food 

preparation 

2 3 
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 215 HE M إحياء مجهرية 

Microbiology 

2 3 

 216 HE AL اللغة العربية Arabic 

Language 

1 0 

 217HE CS  اسباتحComputer 

Science 

1 0 

 218 HE EL اللغة االنكليزيةEnglish 

Language 

1 0 

 219 HE CBF كيمياء األغذية 

Chemistry of 

Biological Food 

2 2 

 220 HE ASE وتعليم ثانوي إدارة 

Administration and 

Secondary Education 

2 0 

 221 HE PS أسس خياطة Principles 

of Sewing 

0 3 

 222 HE CE تربية طفل Child 

Education 

2 0 

 223 HE HR ديمقراطية وحقوق إنسان 

Democracy and 

Human Rights 

1 0 

 
 

 

 

المرحلة 

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 Seminar 1 0 علميةالندوة ال HE S 324 الثالثة  -3

 325 HE FC مالبس أسرة Family 

Clothing 

1 2 

 326 HE CT مناهج وطرق تدريس 

Curriculum and 

Method of Teaching 

3 0 

 327 HE OS مادة اختياريةOptional 

Subject 

1 2 

 328 HECN تغذية طفل Child 

Nutrition 

1 2 

 329 HE FP حفظ لألغذية Food 

Preservation 

2 3 

 330 HE T المنسوجات Textile 1 2 

 331 HE HH إدارة منزل وصناعات يدوية 

Home 

Management and 

Hand made 

1 3 
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 332 HE FR عالقات عائلية Family 

Relationship 

2 0 

 333 HE PH إرشاد نفسي و توجيه تربوي 

Psychological 

Consulting and 

Health 

2 0 

 
 

 

المرحلة 

  الدراسية
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 Foodصناعات غذائية HE FI 434 الرابعة  -4

Industries 

2   3 

 435 HE ME قياس وتقويم 

Measurement and 

Evaluation 

2 0 

 436 HE AP  تطبيقات تدريسية

Applications 

4 0 

 437 HE NE تجارب غذائيةNutrition 

Experiments 

2 3 

 438 HE RN  ةيعالجتغذية 

Remediable 

Nutrition 

2 2 

 439 HE HD لتصميم منز 

Home Design 

1 2 

 440 HE KM  إدارة

 Kindergartenحضانات

Management 

1 2 

 441 HE AS ةخياطة متقدم 

Advanced Sewing 

0 3 

 442 HE RP ثمشروع بح 

Research Project 

1 0 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 السعي لتأهيل البرنامج إلى االعتماد الوطني والدولي األكاديمي . -ا

 تطوير البرنامج لفتح مسارات جديدة لكل اختصاصات القسم . -ب

 .تفعيل استحداث برنامج جديد للدراسات العليا )الدكتوراه ( في القسم -ج

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 اعتماد شروط القبول المركزي وفق أنظمة الوزارة والكلية . -ا

 اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة اللغوية والجسدية . -ب

 مراعاة معدل القبول ورغبة الطالبة. -ج
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 قبول السنوية .التوافق مع الطاقة االستيعابية للقسم وفقا للخطة ال -د

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكفاءات العلمية لألساتذة القسم وتوفر  األلقاب العلمية باختصاصات القسم كافة. -ا
 المختبرات والورش العلمية والفنية المجهزة بأحدث المواد واألدوات واألجهزة . -ب
 ونية  التعليمية .القاعات الدراسية المجهزة بأحدث التقنيات االلكتر -ج
 المكتبة ووحدة انترنيت مفعلة ومجهزة بالكتب والمجالت والدوريات الحديثة . -د
 وحدة نشاطات فنية ورياضية لتحفيز وتشجيع مواهب وهوايات الطالبات . -و
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 مخطط مهارات المنهج

 ضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

ة التوظيف المتعلقة بقابلي

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / اساسي مبادئ اقتصاد منزلي 101HE He األولى -1

 
/ / / / / / / / / / / / / 

102HE PE   أسس التربية 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 103 HE PN اسس تغذية 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

104 HE CS اساسي حاسبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

 105 HE AL 

 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي اللغة العربية

106 HE 

DAU 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  أجهزة و أدوات منزلية
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 107 HE EL اساسي اللغة االنكليزية / / / / / / / / / / / / / / / / 

108 HE PS اساسي أسس خياطة / / / / / / / / / / / / / / / / 

109 HEGC  اساسي علم الكيمياء / / / / / / / / / / / / / / / / 

110 HE EP اساسي  علم النفس التربوي / / / / / / / / / / / / / / / / 

 111 HEGB اسياس  علم اإلحياء العام / / / / / / / / / / / / / / / / 

 112 HE SC اساسي  علم اإلحصاء 

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 

الثانية   -2  213 HEGP علم نفس نمو 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 214HE FP اساسي  تحضير األغذية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 215 HE M اساسي جهريةإحياء م / / / / / / / / / / / / / / / / 

 216 HE AL اساسي  اللغة العربية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 217HE CS  اساسي حاسبات / / / / / / / / / / / / / / / / 

 218 HE EL اساسي اللغة االنكليزية / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 219 HE CBF اساسي  غذيةكيمياء األ / / / / / / / / / / / / / / / / 

 220 HEASE      اساسي إدارة وتعليم ثانوي / / / / / / / / / / / / / / / / 

 221 HE PS اساسي  أسس خياطة / / / / / / / / / / / / / / / / 

 222 HE CE اساسي  تربية طفل / / / / / / / / / / / / / / / / 

الثالثة  -3  324 HE S  اساسي الندوة العلمية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 325 HE FC اساسي  مالبس أسرة / / / / / / / / / / / / / / / / 

 326 HE CT اساسي  طرق تدريس / / / / / / / / / / / / / / / / 

 327 HE OS اختياري   مادة اختيارية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 328 HECN اساسي  تغذية طفل / / / / / / / / / / / / / / / / 

 329 HE FP اساسي  حفظ لألغذية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 330 HE T اساسي  المنسوجات / / / / / / / / / / / / / / / / 

 331 HE HH  إدارة منزل وصناعات

 يدوية

 / / / / / / / / / / / / / / / / ساسيا
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 332 HE FR اساسي  عالقات عائلية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 333 HE PH  إرشاد نفسي و توجيه

  تربوي

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

الرابعة  -4  434 HE FI اساسي  صناعات غذائية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 435 HE ME اساسي  قياس وتقويم / / / / / / / / / / / / / / / / 

 436 HE AP  اساسي تطبيقات تدريسية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 437 HE NE اساسي تجارب غذائية / / / / / / / / / / / / / / / / 

 438 HE RN ةيتغذية عالج 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 439 HE HD لتصميم منز 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 440 HE KM اساسي إدارة حضانات / / / / / / / / / / / / / / / / 

 441 HE AS ةخياطة متقدم 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

 442 HE RP ثمشروع بح 

 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات–بغداد جامعة  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي / المركز  علميالقسم ال .2

 HEHE  101مبادئ االقتصاد المنزلي   اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2112/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 2112-2-12 تاريخ إعداد هذا الوصف .2

 أهداف المقرر .8
 

 االسرية من خالل التعرف على االقتصاد المنزلي وتطوره اعداد مدرسة للتربية-1
 التعرف على االهداف العامة للقسم -2
 التعرف على تاريخ القسم ودوره في التربية.-3
 التعرف على فروع االقتصاد المنزلي.-4
 التعرف على دور القسم في الحياة االسرية -.5
 ةالتعرف على اسس التربية والعالقات العائلي -6
 
 

 

 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 1وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال -11
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 هداف المعرفيةاأل -أ
 ان تعرف الطالبة اهمية االقتصاد المنزلي في الجتمع-1أ

 ان تفهم االهداف العامة والخاصة للقسم-2أ

 ان تعرف دور القسم في المجتمع -3أ
 ان تزود الطالبة بالمفاهيم العلمية-4أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

 ان تستطيع الطالبة اختيار االلوان المناسبة في التصميم– 1ب

 ان تدرك اهمية الخطوط في الخياطة– 2ب

 ان تدرك اهمية التصرف السليم والذي يتماشى مع العادات وتقاليد مجتمعنا– 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم

 

 المحاضرة ,المناقشة

 

 
 مطرائق التقيي

 االختبارات الشفوية والتحريريه والتقارير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان تشعر الطالبة بدورها في تطوير المجتمع-1ج

 ان تحس بقيمة عمل المراه-2ج

 ان تدرط اهمية دورها كام وتنشئه االطفال-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم

 

 قه االستقرائية واالسنتاجيةطريقة المحاضرة والمناقشة العصف الذهني الطري

 
 طرائق التقييم

 

 والشفوية واالنشطة اليومية ة االختبارات التحريري

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة مساعدة الطالبة على حل المشاكل العائلي-1د

 البه المعلومات في الحفظ التغذية والحفاظ على السالمهاكتساب الط-2د

 تطوير مهارة الطالبة في التصميم وادارة المنزل-3د
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 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 

 

3-4 

متى بدا تعليم المرأة  2

وكيف بصورة رسمية 

 بدأت مراحله االولى .

ماهي المنظمات ذات 

الشان والصلة 

باالقتصاد المنزلي 

استعراض لها 

ولدورها بشؤون 

 المنزل .

المراحل االولى في 

 تعليم المرأة.

المنظمات ذات الصلة 

 بشؤون المنزل.

االختبارات  المحاضرة

 اليوميه

5-2 

 

2-8 

نشؤ االقتصاد المنزلي  

والعوامل التي ساعدت 

لى انبثاقه واهم ع

الشخصيات النسوية 

 التي ساعدت بذلك

ماهو هيكل االقتصاد 

 ,المنزلي .

. 

لمحة تاريخية عن 

انبثاق علم االقتصاد 

المنزلي واهم 

الشخصيات التي لها 

 دور في انبثاقه.

بناء هيكل االقتصاد 

 المنزلي.

 اختبار المحاضره

9-11 

11-12 
ماهي فلسفة االقتصاد  2

اهدافه المنزلي وماهي 

 العامة والخاصة.

ماهو دور االقتصاد 

المنزلي في الحياة 

عامة والحياة االسرية 

خاصة ودوره ف ي 

حل المشكالت 

 االسرية

فلسفة واهداف 

 االقتصاد المنزلي

دور االقتصاد المنزلي 

في حياة االسرة 

واالفراد ومساهمته في 

حل المشكالت 

 االسرية.

 

اختبار  المحاضره

 تحريري

13-14 

15-12 

12-18 

اهمية العلوم المختلفة  2

باالقتصاد المنزلي 

ودور كل علم واهميته 

 في االقتصاد المنزلي.

عالقة ااقتصاد 

المنزلي بالعلوم 

 االخرى

 اختبارات المحاضرة

19-21 

 

21-22 

 

 

23-24 

 

2 

 

2 

 

 

2- 
 
 

معنى الحياة الجامعية 

والفئة المستهدفة 

وماهي االسس للنجاح 

تها في الجامعة وعالق

 بنجاح الطالب

حقول االقتصاد 

-1المنزلي االربعة :
حقل الغذاء والتغذية 

حقل تربية -2

–الحياة الجامعية 

االسس المرتبطة 

بنجاح الطالب 

 الجامعي

حقول االقتصاد 

 المنزلي

 

 

 

اختبار تحرير  المحاضرة

 وشفوي
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 البنية التحتية -12

 

كتاب مبادئ االقتصاد المنزلي  اعداد د,مها مازن  ود. لمياء  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 2114 ياسين
 "أسسالمحافظةعلىرشاقةالجسموالعقل " ( 2001 ) مطر،عادل- ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 .امةللكتابالهيئةالمصريةالع: ،القاهرة

 "التفصيلوالخياطة " ( 1992 ) لبانى،لولوونصار،عائدة-

 التطويرالتربوى : ،الطبعةالحادية عشرة،السعودية

 " (1999 ) كوجك،كوثر،وجيد،لولو-

 عالم :الطبعةالثانية،القاهرة"المرجعفىالتربيةاألسريةوالصحية

 .الكتب

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 

 

 

 

 

http://www.angelfire.com/mn/almoalem/asale

eb.html 

ctures.htmlhttp://www.uokufa.edu.iq/attdc/le 

 

 

 

 

 ثقافة الطفل .-1

الطفلوالعالقات 

حقل  -3االسرية 

الخياطة والمنسوجات 

حقل التصميم -4

 وادارة المنزل ..

عن  التركيز والتفصيل

حقل ادارة المنزل 

 وموارد االسرة .

25-22 

 

22-28 

العوامل المؤثرة في  2

تحقيق االهداف تنقسم 

الى العوامل الداخلية 

لالسرة والعوامل 

 الخارجية

تعريف الموارد 

وانواعها وتعريف 

االستهالك وعالقته 

بالموارد وتعريف 

الحاجه وعالقتها 

 .باالستهالك

العوامل المؤثرة في 

تحقيق اهداف االسرة 

 للحفاظعلى مواردها.

الموارد ,عالقة 

الموارد بااالستهالك 

وعالقة االستهالك 

 بالحاجة .

اختبارات  المحاضرة

 تحريريه

29-31 2 
 
 

 

 

تعريف االستهالك 

وانواعه وكيفية 

التخطط لميزانية 

 االسرة واهميتها.

انواع 

االستهالك ,التخطيط 

 ة االسرةلميزاني

االختبار  

 النهائي

http://www.angelfire.com/mn/almoalem/asaleeb.html
http://www.angelfire.com/mn/almoalem/asaleeb.html
http://www.uokufa.edu.iq/attdc/lectures.html
http://www.uokufa.edu.iq/attdc/lectures.html
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 االلوان في التصميم الداخلي,.-2 التقارير

 االزياء والسمات الشخصية.-3

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
-www.refernce.com/web&q=handkerchief( -

)skirt 

-petal-dance-http://search.ebay.com/belly( -

woqqfkyzlqqfanzi-skirt 

)http://www.refernce.com/search=skirt( - 
 

 اسيخطة تطوير المقرر الدر - 13

 
 تحقيق االتصال االلكتروني مع الطلبة -1

 استخدام االنترنيت -2

 تحديث المنهج الدراسي -3

 

 

 

 

 
 نموذج وصف المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف المقرر,

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم دة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 ؛البرنامج.

http://www.refernce.com/web&q=handkerchief-skirt
http://www.refernce.com/web&q=handkerchief-skirt
http://search.ebay.com/belly-dance-petal-skirt-woqqfkyzlqqfanzi
http://search.ebay.com/belly-dance-petal-skirt-woqqfkyzlqqfanzi
http://www.refernce.com/search=skirt
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 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي \كلية التربية للبنات     / المركز علمي القسم ال .2

 HE PN 113اساسيات التغذية  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2116/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا 

 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 24/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 :  أهداف المقرر .8

 التعرف على الغذاء ومكوناته من العناصر الغذائية. -1

 التعرف على اهمية التغذية الصحية للجسم . -2
 التعرف على العالقة بين الغذاء والتغذية الجيدة . -3
 كل مكون من المكونات الغذائية المهمة ومعرفة الجوانب االيجابية والسلبية للتغذية.دراسة وفهم   -4
 معرفة االمراض الناجمة عن التغذية السيئة عند تناول الغذاء غير الصحي .  -5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  هداف المعرفية األ -أ
 حةمعرفة وفهم اسس التغذية الصحي -1أ

معرفة مكونات الغذاء الرئيسية من عناصر)البروتينات ، الكاربوهيدرات ، الدهون( والعناصر المعدنية  – 2أ

 والفيتامينات

 التوعية بأسس التغذية في حالة المرض كأمراض الكبد والكلى والتي تعالج بقوائم منظمة تناسب ونوع المرض .-3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب القدرة على اجراء التجارب المختبرية   – 1ب

 القدرة على عرض النتائج ومناقشتها بطرق علمية  – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم

  محاضرة /اسئلة واجوبة-

 االختبارات اليومية المفاجئة واالسبوعية  -

  طريقة المناقشة-

 اعطاء الطلبة واجبات بيتية -

 الشرح والتوضيح-

 عرض المحاضرة /بوربوينتة طريق-

  إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها -
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات عمليه

 اختبارات نظريه

  -تقارير ودراسات  

 سدرالمشاركة في قاعة ال

  نشاطات صفية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تقصي عن المعلومة العلمية تشجيع الطالبة على البحث وال --1ج

 تشجيع الطالبة على العمل الجماعي  -2ج

  بث روح التعاون بين الطالبات من خالل العمل الجماعي -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح

ون      االبتعاد عن تطبيقي مرتبط بواقع الحياة اليومية لجذب الطالب الى موضوع الدرس د نحو على المحاضرة إدارة-     

 .صلب الموضوع لتكون المادة مرنه قابله للفهم والتحليل 
 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف -     

 للواجبات اليومية واالختبارات  الدرجة من نسبة تخصيص -      

 
 طرائق التقييم    

 .المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة-
 والبحوث. الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام-     

 والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -     

  تقارير ودراسات -
 والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيفالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 مهارة البحث -1د

 مهارة االصغاء  -2د

 هارة العمليةالم  -3د

 مهارة الكومبيوتر واالنترنيت     -4د

  مهارات اخرى-5د
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 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

تتعرف   2  االول 

 طالبة ال

 على

لمحة    : مقد     مقدمة تعريف علم التغذية واهميته وعالقته بالعلوم 

 تاريخية عن علم التغذية

 

الشرح 

 والتوضيح
اختبار 

 يومي

م . مشكلة الغذاء والتغذية في العراق والوطن العربي والعال = 2 الثاني

 اسبابها والتطرق الى وضع الحلول المناسبة لها . مكونات

تها تعريفها ووظائفها العامة وتصنيفها حسب اهمي الجسم ،

 للجسم

الشرح 

 والتوضيح
اختبار 

 يومي

الممممممممماء، توزيعممممممممه بالجسممممممممم ، وظائفممممممممه ، التمممممممموازن      الممممممممم = 2 الثالث

 المائي 

 حاجة الجسم له ووجوده في الغذاء         

 

الشرح 

 والتوضيح
اختبار 

 يومي

ية الغذاء بحالة سكريات احادية  وثنائالكربوهيدرات ، وجودها في  =   2   الرابع

                                              وثنائية ومعقدة 

التحكم بمستوى الكلوكوز في الدم ، وسائل                    

 اللللاللمحافظة عليه في الجسم ، الهرمونات               

. الهرمونات التي تسيطر على تأيضه                 

عرض 

 شرائح
اختبار 

 يومي

 هضم    هضم الكربوهيدرات وامتصاصها ونقلها وتمثيلها وخزنها  =    2 الخامس 

 في الجسم .          

 

شرح 

المحاضرة 

وتطبيقات 

 عملية

اختبارا

ت 

يوميه 

 وعملية
: وظا       وظائف  الكربوهيدرات ومصادرها الغذائية   = 2 السادس

 ثم عالقة الغذاء               ووووومتطلبات الجسم لها

 الكاربوهيدراتي يمرض السكر وبحاالت مرضية اخرى

  

 السابع

 
اللبيدات       الليبيدات، وجودها في الغذاء ، اصنافها ، صفاتها ،  = 2

التأكيد على الدهون المشبعة وظائفها ومصادرها الغذائية مع 

   الدهنية غير المشبعة .واالحماض واالحماض 

 

اختبار  حشر

 يومي

هضم الليبيدات مع التركيز على الدهون وامتصاصها ونقلها  = 2 الثامن

 وتمثيلها وخزنها بالجسم 
شرح 

 وتوضيح
 

متطلبات   متطلبات الجسم للدهون وعالقتتها ببعض الحاالت   2 التاسع

 المرضية     المرضية مع التأكيد على دور الكولسترول  

تطبيقات 

 عملية
 

التمث البروتينات ، وجوده في الغذاء ، انواعها ، خصائصها ،   2 العاشر

 الحوامض            الحوامض االمينية  االساسية وغير االساسية 

تطبيقات 

 عملية
 

الحادي 

 عشر

جسم ، هضم البروتينات وامتصاصها ونقلها وتمثيلها في ال  2

 والتوازن النيتروجيني
شرح 

 وتوضيح
 اختبار
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الثاني 

 عشر

عرض  وظائف البروتينات ومصادرها الغذائية ومتطلبات الجسم لها  2 

 شرائح
 

الثالث 

 عشر

القيمة ال القيمة الغذائية للبروتينات ، التقدير النوعي لها ، الدرجة   2

 الكيميائية الكيميائية، القيمة الحيوية .نسبة كفاءة البروتين

تطبيقات 

 عمليه
 

الرابع 

 عشر

بالماء  الفيتامينات الذائبة  2  

 انواعها ،خصائصها ووظائفها

شرح 

 وتوضيح
اختبار 

 يومي

الخامس 

 عشر

امتصاص امتصاص الفيامينات وتمثيلها بالجسم ، متطلبات الجسم لها   2

 ومصادرها             واعراض نقصها 

فديوات 

 توضيحية
اختبار 

 يومي
السادس 

 عشر

الدهون ، انواعها ، خصائصها ، الفيتامينا          الفيتامينات الذائبة ب =    2

 وظائفها      

 

شرح 

 المحاضرة

 

السابع 

 عشر

امتصاصامتصاص  الفيتامينات الذائبة بالدهون وتمثيلها بالجسم ،  = 2

 متطابات  متطلبات الجسم لها  

 مصادرها الغذائية واعراض نقصها 

= = 

الثامن 

 عشر

سيوم ، الفسفور ، : العناصرالعناصر المعدنية الضرورية ) الكال = 2

 البوتاسيوم    المغنيسيوم ،الكلور   البوتاسيوم ، الصوديوم (،    

 مع التأكيد على الكالسيوم والفسفور ، وظائفها               

 

= = 

التاسع 

 عشر

: مصادر  مصادر المعادن الغذائية واعراض نقصها ومتطلبات الجسم  = 2

 لها 

 

عرض 

 شرائح

= 

عناصر العناصر المعدنية الضرورية بكميات ضئيلة ) كالحديد ، اليود : ال = 2 العشرون

 الفل والكوبلت (

 مع التأكيد على الحديد ، والتطرق الى وظائفها                

 

اختبار  =

 يومي

الحادي 

والعشرو

 ن

  = مصادر ا    مصادر المعادن الغذائية واعراض نقصها وحاجة الجسم لها = 2

الثاني 

والعشرو

 ن

الطاقة ،   الطاقة، مصادر الطاقة في الغذاء ، حاجة الجسم للطاقة ،  = 2

 القيمة الح       القيمة الحرارية للغذاء

                              

 ال

=  

الثالث 

والعشرو

 ن

اسس اخ   اسس اختيار الغذاء المناسب ، مجاميع الغذاء الرئيسية و  = 2

 ذيةغوتدعيم اال قيمتها     وقيمتها الغذائية

تطبيقات 

 عملية

اختبار 

 يومي

الرابع 

والعشرو

 ن

شرح  منتج    منتجات االلبان ، الفواكه والخضر ، اللحوم ،  منتجات الحبوب = 2

 وتوضيح

 

الخامس 

والعشرو

 ن

 = = ال    التعرف على نقص التغذية المتسبب عن نقص البروتين والطاقة = 2

السادس 

والعشرو

  = خالل الحمل التغذية  = 2
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 البنية التحتية  .12

تغذية انسان , عبد الله محمد ذنون الزهيري , وزارة التعليم العالي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

       2111نية منقحة ومزيدة والبحث العلمي .طبعة ثا
 

تغذية االنسان ،فاروق النوري والمعة الطلباني .وزارة التعليم  - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 العالي والبحث العلمي،العراق،بغداد

نظرة تحليلية في مشكلة الغذاء في البلدان العربية، صبحي  -

   1882القاسم ،مؤسسة عبد الحميد شومان.

لصحية لالنسان ، ر.ف.موترام .ترجمة د.امال السيد الشافي التغذية ا

 1885واخرون.الدار العربية للنشر والتوزيع.
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المجالت :

-International Journal of Food Sciences and 
Nutrition. 

 ذاء الصحيمجلة الغ-

 المركز العربي للتغذية  –المجلة العربية للغذاء والتغذية  -

 التقارير:

 الدهون الضارة والدهون المفيدة في غذائنا اليومي. -1

 الماء عنصر اساسي لحياة الكائنات الحية.-2
 البروتينات واهميتها في نظام الحمية الغذائية-3

 
 /:www.discovery.com//https يت ....ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترن

www.scientificamerican.com//https:/ 

www.newscientific.com//https:/ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 متابعة نتائج  االبحاث الحديثه ومناقشتها وابداء اراء الطالب فيها . -4

االيجادات الجديده للمؤتمرات والتي تتمحور على تغيير كثير من المفاهيم العلميه , مناقشتها وعمل تقارير ومواضيع  -5

 يشارك فيها الطالب بندوات او ورشات عمل .

 تصال االلكتروني مع الطلبةتحقيق اال -6

 ن

السابع 

والعشرو

 ن

اختبار  = اسس       تغذية الرضع وتأثير نقص وزيادة التغذية على التطور = 2

 يومي

الثامن 

والعشرو

 ن

 = = اسس       االحتياجات الغذائية خالل فترة المراهقة = 2

التاسع 

والعشرو

 ن

تطبيقات  المقاييس الجسمية وجداول المقاييس  = 2

 عملية

 

اسس     اسس تقييم المجتمع واالفراد والوسائل المتبعة ، استعمال       = 2 ثالثونال

 استعمال جداول مكونات الغذاء 

 

تطبيقات 

 عملية

= 

http://www.discovery.com/https:/
http://www.scientificamerican.com/https:/
http://www.newscientific.com/https:/
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 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .9

 االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .11

اجهزة وادوات  HE DAU 106                            اسم / رمز المقرر .11

                  المنزل 
 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .12

 2112 -2112سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة عملي 21ساعة نظري   31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 23/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .12

 معرفة المواد التي تم تصنيع االدوات المنزلية منها -1
 االختيار االصح للمعادن التي يتم منها صناعة ادوات المطبخ -2
 ة بالمعرفة والطرق االساسية الستخدام ادوات المنزل تزويد الطالب -3
 معرفة اساليب وطرق صيانة االجهزة المنزلية   -4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

متاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف الالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي -1

 الشرح والتوضيح -2
 التجربة العملية -3

 

 
 طرائق التقييم      
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 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي -1
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 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -1
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 بنية المقرر .15

مخرجات  الساعات االسبوع

التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / او 

 الموضوع

طريقة  التعليمطريقة 

 التقييم 

تتعرف الطالبة  نظري  1 االول 

 على

المواد المستعملة 

 في اجهزة المطبخ

 الشرح 

المشاركة الفعلية 

للطالبات  

 بالجانب العملي

االختبارات 

النظرية 

واالختبارات 

 العملية

نظري  1 الثاني

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

مصادر المواد 

 وصفاتها

االختبارات  الشرح 

 ظرية الن

نظري  1 الثالث

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

ادوات المطبخ 

 واجهزتة

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

نظري  1 الرابع 

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

ادوات المطبخ 

السطحية وادوات 

 الطبخ في الفرن

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

نظري  1 الخامس

 + 

الطالبة  تتعرف

 على

االدوات الكهربائية 

 النقالة

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

نظري  1 السادس

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

االجهزة الصغيرة 

المتطورة في عمل 

القهوة والشواء 

 والخلط

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

نظري  1 السابع 

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

امتحان الفصل 

 االول

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

نظري  1 الثامن

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

الطباخ . انواعه  

 تنظيفه

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

نظري  1 التاسع 

 +2 

 عملي

تتعرف الطالبة 

 على

طرق استعمال 

الطباخ االقتصادية 

والطباخ 

 ترونيااللك

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

نظري  1 العاشر

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

االختبارات  الشرح  الثالجة  و المجمدة

 النظرية 

الحادي 

 عشر 

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

غسالة المواعين 

 ومصرف النفايات

المشاركة  الفعلية 

 للطالبات بالجانب

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

االختبارات  الشرح االسس الفيزيائية تتعرف الطالبة نظري  1الثاني 
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لعمل الثالجة  على +  عشر

 والمجمدة

 النظرية 

الثالث 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

العناية يالثالجة 

 والمجمدة

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 لعملية ا

الرابع 

 عشر 

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

االمتحان الفصلي 

الثاني ) الفصل 

 االول(

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

الخامس 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

اجهزة الغسيل  

 التجفيف الكي

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

السادس 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

االختبارات  الشرح  المنظفات وانواعها

 النظرية 

السابع 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

المشاركة  الفعلية  الغسالة االعنيادية

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الثامن 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

الغسالة 

 االوتوماتيكية

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

التاسع 

 عشر

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

المشاركة  الفعلية  ماكينة الخياطة 

للطالبات بالجانب 

 العملي

 

واالختبارات 

 العملية 

نظري  1 العشرون

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

اسس عمل 

 الماكينة

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

الواحد 

والعشرو

 ن

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

ضبط الماكنة 

 والعناية بها

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الثاني 

والعشرو

 ن 

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

امتحان الفصل 

االول ) الفصل 

 الثاني(

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

الثالث 

والعشرو

 ن 

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

المشاركة  الفعلية  التنظيف  واجهزته

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الرابع 

والعشرو

 ن

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

تحليل عملية 

 التنظيف

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

الخامس 

والعشرو

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

المنظفات 

 الكهربائية

ية المشاركة  الفعل

للطالبات بالجانب 

واالختبارات 

 العملية 
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 العملي ن

السادس 

والعشرو

 ن

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

المنظفات اليدوية  

 والعناية بها

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

السابع 

والعشرو

 ن 

نظري  1

 +2 

تتعرف الطالبة 

 على

الماء في المنزل  

 مصادر تجهيزه 

المشاركة  الفعلية 

بالجانب للطالبات 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الثامن 

والعشرو

 ن

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

السخانات  

الكهربائية 

 والغازية  والنفطية

االختبارات  الشرح 

 النظرية 

التاسع 

والعشرو

 ن 

نظري  1

 + 

تتعرف الطالبة 

 على

الحمام وادواته 

 وشروطه الصحيه

المشاركة  الفعلية 

ب للطالبات بالجان

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

 بنية المقرر .01

 

مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / او الموضوع

تجارب لمعرفة  خواص  تتعرف الطالبة على  عملي2 االول 

المواد  في اواني المطبخ 

 عمل كيك في 

اواني معتمة القاعدة -0

 وانبلماعة الج

 من االلمنيوم-2

 الشرح 

المشاركة الفعلية 

للطالبات  بالجانب 

 العملي

االختبارات النظرية 

واالختبارات 

 العملية

 عمل الكيك بأواني من  تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثاني

 الفوالذ الصامد

 من الزجاج

 االختبارات النظرية  الشرح 

أثير توصيلية معرفة ت تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثالث

 المواد في اواني الطبخ من 

 االلمنيوم والفوالذ

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

 توصيلية  اواني   تتعرف الطالبة على  عملي 2 الرابع 

 التيفال وبايركس

 االختبارات النظرية  الشرح 

المشاركة  الفعلية  ل قدر الضغط استعما تتعرف الطالبة على  عملي 2 الخامس

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 
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تأثير  قدر الضغط على  تتعرف الطالبة على  عملي 2 السادس

 زمن الطبخ

 االختبارات النظرية  الشرح 

استعمال الشواية  ومعرفة  تتعرف الطالبة على  عملي 2 السابع 

 الوقت الالزم 

ية المشاركة  الفعل

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

تأثير الواطية للشواية على  تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثامن

 المواد الغذائية 

 االختبارات النظرية  الشرح 

المشاركة  الفعلية  مقارنة بين اواني التيفال تتعرف الطالبة على  عملي 2 التاسع 

للطالبات بالجانب 

 العملي

الختبارات وا

 العملية 

مقارنة بين اواني التيفال  تتعرف الطالبة على  عملي 2 العاشر

 ومواد اخرى

 االختبارات النظرية  الشرح 

تأثير الفولتة على زمن  تتعرف الطالبة على  عملي 2 الحادي عشر 

 الطبخ

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

تغير شدة الواطية   تتعرف الطالبة على  عملي 2 رالثاني عش

 وتأثيرها على نوع الغذاء

 االختبارات النظرية  الشرح 

استخدام الفرن الكهربائي  تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثالث عشر

 للشوي

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

استخدام الفرن الغازي  لطالبة علىتتعرف ا  عملي 2 الرابع عشر 

 للشوي

 االختبارات النظرية  الشرح 

واالختبارات   امتحان  الفصل االول تتعرف الطالبة على  عملي 2 الخامس عشر

 العملية 

صيانة االجهزة الكهربائية  تتعرف الطالبة على  عملي 2 السادس عشر

 الثالجة وغسالة المالبس

  االختبارات النظرية الشرح 

صيانة غسالة المواعين  تتعرف الطالبة على  عملي 2 السابع عشر

 ومثرامى اللحم

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

صيانة االجهزة الغازية  تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثامن عشر

 الطباخ 

 االختبارات النظرية  الشرح 

صيانة االجهزة الغازية  رف الطالبة علىتتع  عملي 2 التاسع عشر

 المدفأة 

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

 

واالختبارات 

 العملية 

صيانة االجهزة النفطية  تتعرف الطالبة على  عملي 2 العشرون

 الطباخ 

 االختبارات النظرية  الشرح 
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الواحد 

 والعشرون

زة النفطية صيانة االجه تتعرف الطالبة على  عملي 2

 المدفأة

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الثاني 

 والعشرون 

 االختبارات النظرية  الشرح  صيانة المراوح  تتعرف الطالبة على  عملي 2

الثالث 

 والعشرون 

المشاركة  الفعلية  صيانة المكواة  تتعرف الطالبة على  عملي 2

لجانب للطالبات با

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الرابع 

 والعشرون

 االختبارات النظرية  الشرح  صيانة الخالط الكهربائي تتعرف الطالبة على  عملي 2

الخامس 

 والعشرون

المشاركة  الفعلية  صيانة الطاحونة تتعرف الطالبة على  عملي 2

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

السادس 

 والعشرون

 االختبارات النظرية  الشرح  صيانة ماكينة الخياطة  تتعرف الطالبة على  عملي 2

السابع 

 والعشرون 

صيانة اجهزة التنظيف  تتعرف الطالبة على  عملي 2

 الشخصية 

المشاركة  الفعلية 

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

الثامن 

 والعشرون

 االختبارات النظرية  الشرح  صيانة المكنسة الكهربائية  بة علىتتعرف الطال  عملي 2

التاسع 

 والعشرون 

المشاركة  الفعلية  صيانة اجهزة متفرقة تتعرف الطالبة على  عملي 2

للطالبات بالجانب 

 العملي

واالختبارات 

 العملية 

 ارات النظرية االختب الشرح  امتحان  نهاية الفصل تتعرف الطالبة على  عملي 2 الثالثون 

      

 1882االجهزة المنزلية /د. سعيد خضر . امنة احمد   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1888فيزياء المنزل  د امنة احمد   -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
ألسس العملية في التركيبات الكهربية  -2

 يةا)الموسوعة العملية في التركيبات الكهرب

 2113 العاللمؤلف: أحمد عبد 
دراسة التركيب البنائي وطرق تشغيل األجهزة  -3

 2114 المنزلية
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1- HOUSE HOLD APPLANCES 
2- Journal of domestic appliances 
3- Journal of Advances in Electrical 

Devices 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 م في شرح المقرر بأستخدام العروض التقديمية والسبورة الذكية تحديث وسائل التعل  

 تحديث المصادر والمراجع العلمية للمقرر واالطالع على االبحاث والدراسات الحديثة 

 توفير االجهزة الحديثة لتوضيحها للطالبات  

 تحديث طريقة التدريس ومتابعة الجديد

 نتائج تقييم الطلبة  تحديث محتوى المقرر سنويا مع ضرورية استخدام

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ة ميم المطابخ وتأثيرها على عمل ربانواع تصا -4

 البيت 
 المايكرويف ما له وما عليه  -5
 قدور الضغط بين الفائدة والضرر  -6

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

1- https://ar.jollychic.com/kitchen
-tools-c229 

2- https://download-internet-pdf-
ebooks.com/1169-free-booK 

3- https://www.elarabygroup.com
/ar/electric-home-
appliances.html 
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .12

 االقتصاد المنزلي     / المركز علمي القسم ال .18

 HEEP 110علم النفس التربوي  اسم / رمز المقرر .19

 أسبوعياً  أشكال الحضور المتاحة .21

 2112/  2112سنوياً  الفصل / السنة .21

 ساعة نظري  21 ي()الكلعدد الساعات الدراسية  .22

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 2112/  12/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 تعريف الطالبات بمعنى علم النفس التربوي واهميته بين مختلف فروع علم النفس االخرى . -1
 تحديد األهداف التربوية وتصنيفها ودورها في العملية التعليمية . -2
حيث األسس التي نقوم عليها عملية النمو ومراحل النمو .وجوانبها تبصير الطلبة بالنمو االنساني من  -3

الحركية( فضالً عن السلوك والتجاهات واالنفعاالت  –الحسية  –األخالقية  –اللغوية الوجدانية  –)المعرفية 

 والدوافع .
ة التعلم تعريف الطالبات بأهمية التعلم وشروطه ونظرياته واالسس النفسية التي تقوم عليها عملي -4

 والفروق الفردية والتطبيقات التربوية لنظرية التعلم . 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -12

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة الطالبات بأحداث النظريات واالتجاهات التي تمكنهم منتفسير السلوك االنساني . -1أ

  األهداف التعليمية( . –التعلمية  )األهداف التربوية  –العملية التعليمية  معرفة الطالبات دور االهداف في -2أ

 معرفة الطالبات أهمية دور الحفظ في التذاكر وتجنب النسيان .   -3أ
   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة األستقاللية الذاتية .  – 1ب

 مهارة النقاش والتفاعل الصفي . – 2ب

 مهارة مالحظة السلوك . – 3ب

 مهارة التعاطف الوجداني .  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 العصف الذهني  -1
 التغذية الراجعة  -2
 المناقشة والحوار العلمي المفتوح  -3

 
 طرائق التقييم      

 الواجبات واالنشطة . –األسئلة الشفوية بشكل دوري  -1
 األختبارات التحريرية . -2
 .  األختبار النهائي -3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حرص الطالبة على حضور المحاظرة وبرغبة عالية . -1ج

 مشاركة الطالبة بالنشطة التي تكلف بها بفعالية .  -2ج

   
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة التغذية الراجعة  -1
 المناقشة والحوار العلمي المفتوح  -2

 
 طرائق التقييم    

 لشفوية االسئلة ا -1
 األختبارات التحريرية  -2

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تطوير الذات ومهارة اساليب التفكير .   -1د

 القدرة على التكيف مع الظروف والرغبة في التعلم من خالل التجربة .  -2د

 ارات التعامل مع االخرين . تطوير مه -3د

 تطوير مهارات المشاركة في االنشطة الالمنهجية .   -4د
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 بنية المقرر -18

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم
ساعة 2 االسبوع االول

 نظري
بين مختلف فروع علم التعرف بعلم النفس التربوي  تتعرف الطالبة على 

 النفس
مناقشة والقاء 

 محاضرة
 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع الثاني

 نظري
 اهمية علم النفس التربوي  - تتعرف الطالبة على 

 العوامل المؤثرة في عملية التعلم والتعليم  -
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع الثالث

 نظري
  -بحث:طرق ال تتعرف الطالبة على 

 االبحاث االساسية : تعريفها ،انماطها  -

 االبحاث التطويرية التكنلوجيا: تعريفها ،انماطها    -

مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع الرابع

 نظري
انواعها ،استثارة الطالبة نحو التعلم  -تعريف الدافعية : تتعرف الطالبة على 

 ، اهمية الدافعية 
قاء مناقشة وال

 محاضرة

 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع الخامس

 نظري
نظرية الحاجات ،نظرية ماسلو  -نظريات الدافعية : تتعرف الطالبة على 

 ،نظرية العزو السببي
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع السادس

 نظري
التعلم ، انواعه ،اثارهُ السلبية في عملية  -القلق تعريفه: تتعرف الطالبة على 

 دراسات تجريبية 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع السابع

 نظري
مناقشة والقاء  تعريفهما ،انواعهما ،خصائصهما  -المنافسة والتعاون : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع الثامن

 نظري
تعريفهما ، دراسات  -حب االستطالع واالستكشاف : تتعرف الطالبة على 

 تجريبية 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع التاسع

 نظري
تعريفها ،خصائصهما ،العوامل المؤثرة  -الذاكرة : تتعرف الطالبة على 

 بالذاكرة 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع العاشر

 نظري
مناقشة والقاء  حسية ،القصيرة ، الطويلة المدى( )ال -انواع الذاكرة : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الحادي 

 عشر
ساعة 2

 نظري
تعريفه،العوامل المؤثرة في النسيان ،  -النسيان : تتعرف الطالبة على 

 صفاته 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الثاني 

 عشر
ساعة 2

 نظري
)نظرية التأكل ،نظرية تغير األثر  -سيان :نظريات الن تتعرف الطالبة على 

 ،نظرية الكتب( 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الثالث 

 عشر
ساعة 2

 نظري
تعريفها ،انواعها ،عالقة التغذية  -التغذية المرتدة : تتعرف الطالبة على 

 المرتدة بالتعليم 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الرابع 

 عشر
اعة س2

 نظري
مناقشة والقاء  دراسات تجريبية  -انواع التغذية المرتدة : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الخامس 

 عشر

   

 امتحان الفصل االول

 

  

االسبوع السادس 

 عشر
ساعة 2

 نظري
مناقشة والقاء  تعريفه ،خصائصه ، صفاته  -انتقال اثر التدريب: تتعرف الطالبة على 

 ضرةمحا
 

 االمتحان

االسبوع السابع 

 عشر
ساعة 2

 نظري
 األسس التي يعتمد عليها انتقال آثر التدريب  - تتعرف الطالبة على 

 االنواع التي ينتقل بها أثر التدريب  -
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

االسبوع الثامن 

 عشر
ساعة 2

 نظري
مناقشة والقاء  اته ، دراسات تجريبية تعريفه ،شروطه ،صف -التعليم : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع التاسع 

 عشر
ساعة 2

 نظري
مناقشة والقاء  تطبيقاته التربوية   -خصائص التعلم : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 

 االمتحان

ساعة 2 االسبوع العشرون

 نظري
ة و الخطأ( نظرية ثورندايك )المحاول -نظريات التعلم : تتعرف الطالبة على 

 االسس التربوية ،تطبيقاتها ، دراسات تجريبية  .

نظرية بافلوف ، االسس التربوية التطبيقية ، دراسات 

 تجريبية .  

مناقشة والقاء 

 محاضرة

 االمتحان

االسبوع الواحد 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
نظرية سكنر )التعلم االشراطي االجرائي(االسس  تتعرف الطالبة على 

التطبيقية ،دراسات مقارنة بين النظريات التربوبية 

 الكالسيكية في التعلم ونظريات التعلم الحديث 

مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

االسبوع الثاني 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
مناقشة والقاء  مفهومه ،انواعه ،خصائصه  -التفكير االبداعي : تتعرف الطالبة على 

 محاضرة

 االمتحان

ث االسبوع الثال

 والعشرون 
ساعة 2

 نظري
مراحله ،العوامل المؤثرة فيه ،  -التفكير االبداعي : تتعرف الطالبة على 

 مستويات االبداع 
مناقشة والقاء 

 محاضرة

 

 االمتحان

 االمتحان عة نظريسا2النظريات التي فسرت التفكير  -التفكير االبداعي : تتعرف الطالبة على ساعة 2االسبوع الرابع 
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 البنية التحتية  -19

 اليوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

( .علم النفس التربوي بين النظرية 2113رون ،)العتوم ، عدنان واخ -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 عمان ،دار المسيرة . والتطبيق ،

( .علم النفس التربوي ،عمان ،دار 2114نشواتي ،عبد المجيد ،) -2

 الفرقان . 

االمارات  ، ( .مبادى علم النفس التربوي2112الزغول ، عماد،) -3

  ،دار الكتاب الجامعي .
 بها                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الدافعية وأستثارة الطالب نحو التعلم .  -1

 التذكر واهميتة في التعليم والتعلم .  -2

 نظريات التعلم .  -3
 مجلة العلوم النفسية والتربوية .  -1 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

Journal of Educational&Psychological Sciences 

 مجلة علم النفس العلمية . -2

drasat.net/psychologhttp:// 

 المجلة المصرية للدراسات النفسية .  -3

4- www.studybachelor.com  

5- www.albwaba.com    

6- www.altibbi.com   
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -21

أستخدام السبورة الذكية كوسيلة تعلمية وعرض البوربوينت لجميع موضوعات المقرر الدراسي، االبحاث  - 

 م الطالب لمحتوى المقرر الدراسي . والدراسات الحديثةالتي تعمق فه

 اضافة مفردات تتناسب مع معطيات الوضع الراهن .  -

 تحديث للمقرر الدراسي بما هو جديد في العملية التعليمية .  -

 
 

 نموذج وصف المقرر

 االبداعي   نظري والعشرون

االسبوع الخامس 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
تعريفها ،اهمية اكتشاف الفروق  -الفروق الفردية : تتعرف الطالبة على 

 انواع الفروق الفردية  -الفروق الفردية :
 االمتحان ساعة نظري2

االسبوع السادس 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
مراعات الفروق الفردية في كيف  -الفروق الفردية : تتعرف الطالبة على 

التعليم التطبيقات التربوية للفروق الفردية العوامل 

 المؤثرة في فاعلية عملية التعلم والتعليم 

 االمتحان ساعة نظري2

االسبوع السابع 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
فوائد معرفة الفروق الفردية في  -الفروق الفردية : تتعرف الطالبة على 

ت تقيد المعلم في تطبيق الفروق مجال التربوي خطوا

 الفردية داخل الصف 

 االمتحان ساعة نظري2

االسبوع الثامن 

 والعشرون
ساعة 2

 نظري
تعريفها ،امثلة عن االنفعاالت ،مكونات  -االنفعاالت : تتعرف الطالبة على 

 االنفعاالت ،مراحلها 
 االمتحان ساعة نظري2

االسبوع التاسع 

 والعشرون 
ساعة 2

 نظري
انواعها ،التفريق بين االنفعال  -االنفعاالت : رف الطالبة على تتع

 ومصطلحات اخرى 
 االمتحان ساعة نظري2

 امتحان نهاية الفصل الثاني   االسبوع الثالثون 

 
  

 

 

http://drasat.net/psycholog
http://drasat.net/psycholog
http://www.studybachelor.com/
http://www.albwaba.com/
http://www.altibbi.com/
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 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات    /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .25

 قسم االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال .26

  109HE  GCعامة /كيمياء  اسم / رمز المقرر .22

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .28

 2116/2112  سنوي الفصل / السنة .28

 ساعة عملي 61/ساعة نظري 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .31

 24/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 اهداف المقرر: -8

 للوحدات واالنظمة العالمية  والقياسات الطرقيهدف الى معرفة انواع  -1
 اسة انواع  االواصر الكيميائية في المركبات در -2    

  المحاليل المنظمةالتعرف على  -3

 التأين والمركبات المنتجة لاليوناتشرح  -4

 التعرف على انواع االحماض والقواعد واالمالح -5

طالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ال

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .16

  هداف المعرفية األ -أ
 درة على توضيح التفاعالت الكيميائية وتفاعالت التسحيحاكتساب الطالبة الق1أ

 اكتساب الطالبة القدرة على تسمية وتقسيم مركبات الغذاء-2أ

 اكتساب الطالبة كيفية تطبيق اسس الكيمياء التحليلية في المختبرات-3أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ة في تحليل الغذاءتحديد اهم المعايير واالجهزة المستخدم -1ب

 اكتساب الطالبة القدرة على اجراء التجارب المختبرية– 1ب

     اكتساب طالبة القدرة على عرض النتائج ومناقشتها بطرق علمية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرات نظرية  -    

 دروس عملية-    
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية -

 اسئلة اثناء المحاضرة -

 امتحانات شهرية وفصلية -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستنتاج والتقييم  -1ج

 بث روح التعاون بين الطالبات من خالل العمل الجماعي - - 2ج

 مالحظة وادراك وتفكير – 3ج

  تنفيذ وتقويم-4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظرية -

 دروس عملية -     
 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض لطالبا تكليف -     
       

 طرائق التقييم    

 اسئلة اثناء المحاضرة -

 اختبارات نظريه -

 اختبارات عملية  -     

 امتحانات شهرية وفصلية -    

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 مهارة البحث  -1د

 مهارة االصغاء  -2د

    هارة العمليةالم  -3د



 

 

 

 
 38الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .12

مخرجات  الساعات األسبوع

 التعلم المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

تتعرف الطالبة  2  1

 على
 والقياسات،النظام الطرق

العالمي للوحدات،الكثافة،الوزن 

 النوعي

القاء 

لمحاضرة ا

 والشرح

االمتحان 

واسئلة 

 بالمحاضرة
تعريف المادة والطاقة ، انواع  = 2 2

الطاقة ،قوانين نيوتن ،قوة 

 األحتكاك

= = 

ة تطور النماذج الذرية ،االنظري = 2 3

الذرية:نظرية رذرفورد،نظرية 

تومسون، نشتاين 

 لتطويرالنظرية

= = 

تعريف األصرة وانواعها،قوى  = 2   4

،الكهروسلبية،األصرة فاندرفال

 الهيدروجينية

= = 

 والجدول الدوري = 2 5

 حل مسائل رياضية
= = 

تفسير النظرية الحركية للمادة  = 2 6

 ،حاالت المادة وشرح األمثلة
= = 

أهمية الماء، تعريف المحلول  = 2 2

 ،انواع المحاليل وطرق قياسها
= = 

تعريفها،أنواعها ،  المحاليل  = 2 8

ظاهرة تندال،الحركة تحضيرها، 

 البروانية

 

= = 

تعريف التأين ،تأثير األيون  = 2 8

المشترك،الترسيب ،ثابت 

 حاصل األذابة،األتزان األيوني

= = 

التعاريف المختلفة للحامض،    = 2 11

تعريف القاعدة تعريف 

 األمالح،المحلول القياسي

= = 

نقطة التكافؤ،نقطة النهاية  = 2 11

المنظمة تعريف المحاليل 

،اسماء بعض الحوامض 

 والقواعد واالمالح

 

= = 

طرق االولية للتسحيح ،عالقة  = 2  12

الرقم الهيدروجيني بطبيعة 

 الرواسب المحلول،انواع

 

= = 

 = =تعريف المركبات العضوية وتاريخها  = 2 13
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 وتتسميتها

الهيدروكاربونات المشبعة  = 2 14

وخصائصها الكيميائية 

 ،المركبات االليفاتيةوالفيزيائية 

= = 

الكاربون االولي والكاربون  = 2 15

 الثانوي والثالثي 
= = 

الهيدروكاربونات الغير  = 2 16

 مشبعة .انواعها وتسميتها
= = 

الروابط المفردة:الكانات وكيفية  = 2 12

تسميتها والروابط المزدوجة 

والروابط الثالثية كالكينات 

 والكاينات

= = 

ركبات الالحلقية كالميثان الم = 2 18

والمركبات الحلقية كالبنزين 

 ومركباته

= = 

مستقات الهيدروكاربونات  = 2 18

،انواعها والمجاميع الوظيفية 

 لها ،البترول،المتشكالت

= = 

الكحوالت وااليثرات  = 2 21

وانواعها،تسميتها،وخصائصها 

 الكيميائية

= = 

 = = الهاليدات انواعها، تسميتها = 2 21
االلديهايد والكيتونات  = 2 22

انواعها،تسميتها وخصائصها 

 الكيمياوية 

= = 

االحماض الكربوكسيلية  = 2 23

،تعريف االحماض وتعريف 

 االمالح الكاربوكسيلية 

= = 

البوليمرات وكيفية تصنيعها  = 2 24

 وتطبيقاتها
= = 

التعرف على الكيمياء الحياتية  = 2 25

 رهاواهميتها ودورها وصو
= = 

الكاربوهيدرات اهميتها  = 2 26

،تسميتها،انواعها:السكريات 

 والنشا

= = 

 = = البروتينات اهميتها ،انواعها  = 2 22
 = = االنزيمات انواعها واهميتها = 2 28
الليبيدات اهميتها  = 2 28

،اقسامها،مكوناتها،انواعها 

 ،الزيوت والدهون

= = 

 = = اهميتهاالفيتامينات انواعها و = 2 31

 يـالجزء العمل

 = =باالدوات  الطالبات تعريف = 2 1
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 البنية التحتية16 .18

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 General chemistry by sister,vande ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
werfand Davidson                               

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
التحليل الوصفي والحجمي .تأليف د.مؤيد العبايجي وثابت -

 سعيد

 الكيمياء العامة العضوية .تأليف د.نوري سالم -

 منتجات االغذية .تأليف عبد علي مهديالكيمياء الفيزياوية ل -

 المختبرية وكيفية استعمالها
2 2 = = = = 

 = = تحضير المحاليل = 2 3

4 2 = = = = 

5 = = = = = 

تحضير بعض المركبات  = = 6

 الكيميائية البسيطة

= = 

2  = = = = 

8 = = = = = 

 = = تنقية بعض االمالح = = 8

11 = = = = = 

11 = = = = = 

 = = التقطير بأنواعه = = 12

13 = = = = = 

14 = = = = = 

15 = =  = = 

 = = تسحيحات حامض وقاعدة = = 16

12 = = = = = 

18 = = = = = 

18 = = = = = 

 = = تسحيحات اكسدة واختزال = = 21

21 = = = = = 

22 = = = = = 

23 = = = = = 

 = = تسحيحات تعقيدية = = 24

25 = = = = = 

26 = = = = = 

تحضير عدد من المركبات  = = 22

 العضوية

= = 

28 = = = = = 

28 = = = = = 

31 = = = = = 
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 2112/ 2112سنوي  الفصل / السنة .32
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 أهداف المقرر .39
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من  الطالب تحقيقها

 البرنامج. نها وبين وصفالربط بي

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .21
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  هداف المعرفية األ -أ
 وفروع  علم الحياة واهمية كل فرع  أنواعتمكين الطالبة من التعرف على -1أ 

 التعرف على االمكونات الداخلة في تركيب المادة الحية وما هية هذه المادة واهميتها .-2أ

 ن الحي .جسم الكائ ألعضاءاكساب الطالبة بالمعلومات  المعرفية الخاصة باالنسجة المكونة  -3أ

لديمومة قيام  أهميتهاالتعرف على اهم العناصر الالعضوية المكونة العضاء جسم الكائن ومدى -4أ

 الجسم بالوظائف الحيوية 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير مهارة اكتساب المعرفة لدى الطالبة باستخدام الوسائل المتاحة – 1ب

 ين المعرفة المكتسبة واهمية التطبيق العملي تطوير مهارة الربط ب – 2ب

 تطوير مهارة اجراء التقارير واستخالص النتائج  – 3ب

   المجتبرية األجهزةتطوير مهارة استخدام بعض -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اثناء المحاضرة  األسئلةطريقة المناقشة عن طريق طرح  -1        

 ة باستخدام الحاسوب  والمجاهر المزودة بكاميرا العروض التقني-2         

  و تطبيقات عملية إيضاحوسائل  -3        

 طرائق التقييم      

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة وتوجيه االنتباه لما يتم طرحه من معلومات   -1ج

 االستعداد النفسي والميل لتلقي المعلومات  -2ج

  االستجابة الموجهة جابيةاإليالمشاركة  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 العملي طريقة المحاضرة والتطبيق -3

 الشرح والتوضيح -4
 الحلقات النقاشية -5
 التقارير العلمية  -6

 طرائق التقييم    

 االختبارات الفصلية  -3
 البيتية  األنشطة -4

  التقارير واوراق العمل -5
 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة التأهيلية المهارات العامة و -د 

 مهارة تحمل المسؤولية والثقة بالنفس  -1د

  اإلنسانيةمهارة االتصال مع االخرين والعالقات -2د

 مهارة القدرة على االعتماد على النفس في اتخاذ القرارات المناسبة -3د
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 )الجزء النظري(.بنية المقرر.11
مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم
  لتتعرف الطالبة على 2 1

علم االحياء و فروعه و 

عالقته مع العلوم 

 .األخرى

تعريف علم االحياء ،نبذة تاريخية عن 

 األخرىعلم االحياء و عالقته بالعلوم 

المميزة   ،فروع علم االحياء، الصفات

 للكائنات الحية.

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء 

االختبارات 

الشهرية 

 )امتحان(
 لتتعرف الطالبة على  2 2

اهم االختالفات بي 

الكائنات الحيوانية و 

النباتية و التعرف على 

 منهج البحث التجريبي.

االختالفات بين الحيوانات و النباتات 

لبحث ،طريقة البحث في العلوم )منهج ا

العلمي التجريبي و دور العرب في 

 اكتشافه و تطويره (.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 3

العناصر المكونة 

 الجسام الكائنات الحية.

و  األساسيةكيمياء المادة الحية ـ العناصر 

الثانوية في الجسم ، المركبات العضوية 

 في الكائنات الحية.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 4

 لمادة الحية.مركبات ا
في المادة  األخرىالمركبات الضرورية 

 الحية.
= = 

لتتعرف الطالبة على  2 5

ماهية الخلية و اهم 

العضيات المتواجدة 

 فيها.

الخلية ،تعريف الخلية، النظرية الخلوية 

،مكونات الخلية ،جدار الخلية،الغشاء 

البالزمي ،الشبكة االندوبالزمية 

ت الطاقة الداخلية ,الرايبوسومات،بيو

 )المايتوكوندريا(. 

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 2

وظائف العضيات 

 المتواجدة في الخلية.

معقد كولجي، االجسام الحالة، النواة،  

 البالستيدات، الفجوات.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 2

وظيفة اللييفات و 

االجسام الدقيقة و الفرق 

بين الخاليا الحيوانية و 

 النباتية.

يفات و االجسام الدقيقة، مقارنة بين الل

الخاليا النباتية و الحيوانية، اشكال الخاليا 

 و احجامها، انقسام الخلية. 

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 8

 انواع االنسجةالحيوانية.
 = = االنسجة، االنسجة الحيوانية.

لتتعرف الطالبة على  2 9

 نباتيةانواع االنسجة ال
 = = االنسجة النباتية.

لتتعرف الطالبة على  2 11

طرق التغذية للكائنات 

 البدائية و المتطورة.

التغذية و الهضم في االحياء، المواد 

الغذائية، و طرائق التغذية، التغذية 

 الحيوانية، التغذية الرمية.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 11

ماهية التغذية الطفيلية  

و التركيب الضوئي في 

في  النباتات و الهضم

 االنسان.

التغذية الطفيلية، التركيب الضوئي، 

 الهضم و الجهاز الهضمي في االنسان.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 12

عملية  إتمامكيفية 

 االمتصاص والتمثيل.

االمتصاص، تمثيل المواد الغذائية، الغذاء 

 و اثره في النمو و التركيب النفسي للفرد. 

= = 
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 لتتعرف الطالبة على 2 13

كيفية انتقال المواد 

الغذائية و السوائل في 

النباتات وكذلك في 

الحيوان و التعرف على 

 فصائل الدم.

النقل، النقل في النباتات،  أهميةالنقل، 

النقل في الحيوانات، الدم)فصائل الدم، 

 نقل الدم(. 

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 14

كيفية المحافظة على 

االتزان البدني و تركيز 

 كر في الدم.الس

تركيز السكر في الدم، االتزان البدني ، 

 دور الكبد في االتزان البدني.

= = 

 = = امتحان فصلي.  2 15

 عطلة نصف السنة 

لتتعرف الطالبة على  2 12

الهورمونات وانواعها 

 ووظائفها.

 = = الهورمونات، الهورمونات الحيوانية.

لتتعرف الطالبة على  2 12

 اهم الهورمونات

 النباتية.

 = = الهورمونات النباتية.

لتتعرف الطالبة على  2 18

 التكاثر. أنواع
التكاثر، التكاثر الالجنسي،  أهميةالتكاثر، 

الجنس في  أهميةالتكاثر الجنسي، 

 االحياء.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 19

الجهاز التناسلي في 

 االنسان.

 = = الجهاز التناسلي في االنسان.

عرف الطالبة على لتت 2 21

مكونات الجهاز التكاثر 

 الذكري و االنثوي.

الجهاز التناسلي الذكري، الجهاز 

التناسلي االنثوي، دور الهورمونات في 

التكاثر، الهورمونات و الدورة الشهرية، 

 االخصاب و نمو الجنين.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 21

الفحوصات  أنواع

المستخدمة للكشف عن 

 الحمل.

الدة، اختبارات حدوث الحمل، مشكلة الو

تنظيم االسرة و االنجاب، السلوك 

 الجنسي عند االنسان.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 22

علم الوراثة و اهم 

 القوانين الوراثية.

علم الوراثة،  أهميةالوراثة، 

الصبيغيات)الكروموسومات(،قانون 

 ، قانون مندل الثاني.األولمندل 

= = 

الطالبة على لتتعرف  2 23

االمراض  أنواع

 الوراثية. 

تحديد الجنس، الوراثة و البيئة، 

التشوهات الكروموسومية في االنسان و 

 بعض االمراض الوراثية.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 24

 نظرية التطور.
التطور العضوي و اصل الحياة، مقدمة 

 لنظرية التطور العضوي و ادلته.

= = 

على  لتتعرف الطالبة 2 25

نظرية االنتخاب 

 الطبيعي.

االنتخاب الطبيعي و نشوء التنوع، نشأة 

 و تطورها. األرضالحياة على 

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 22

 المفهوم العلمي للبيئة.
البيئة و التلوث، مفهوم علم البيئة، 

البيئية و عناصرها، البيئة  األنظمة

 اليابسة، البيئة المائية، البيئة الجوية.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 22

 سالسل الغذاء و الطاقة.
سالسل الغذاء و عالقتها بالطاقة، الطاقة 

و مصادرها، حدود التحمل و قوانينه، 

للتحمل، قانون التحمل  األدنىقانون الحد 

 لشلفورد.

= = 
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لتتعرف الطالبة على  2 28

اهم الدورات الموجودة 

 في الطبيعة.

ية، دورة الدورات البايوجيوكيمياو

الكاربون، دورة الكبريت، التلوث البيئي 

و اخطاره، المشاكل السكانية و عالقة 

 االنسان بالبيئة.

= = 

لتتعرف الطالبة على  2 29

السلوكيات في  أنواع

 الكائنات الحية.

السلوك، تعريف السلوك و انواعه، 

السلوك الفطري، السلوك االنحيازي، 

رد، السلوك الغريزي، السلوك المتوا

السلوك المكتسب)التعليمي(، العالقات 

 السلوكية و النمو االجتماعي لدى البشر.

= = 

31 
 

 

لتتعرف الطالبة على  2

 الصحة العامة أسس
االنسان و الصحة العامة، صحة الطفل و 

الصحة العامة و  أسسالعناية به، 

 مستلزماتها.

= = 
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 )الجزء العملي(.بنية المقرر.11

مخرجات  اتالساع األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

لتتعرف  2 1

 الطالبة على
 عامة حول العمل في المختبر. إرشادات

إرشادات عامة حول استخدام المجهر المركب 

 الضوئي.

فحص نماذج من الحروف المطبوعة بالمجهر 

 للتدريب على قوى التكبير.

الشرح 

اء والق

 المحاضرات

اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 االختالفات بين الحيوانات و النباتات. = 2 2

 مناقشة الفروق بين الحيوانات و النباتات.

فحص مقارن للخاليا الحيوانية و الخاليا 

 النباتية.

= = 

دراسة مجهرية لتركيب الخلية النباتية بالمجهر  = 2 3

 الضوئي.

تركيب الخلية الحيوانية دراسة مجهرية ل

 بالمجهر الضوئي.

= = 

مناقشة البنية الخلوية تحت المجهر االلكتروني  = 2 4

بواسطة عرض الساليدات و الصور التي 

توضح)الجدار، السايتوبالزم ـالغشاء البالزمي 

ـ،الشبكة االندوبالزمية الخشنة و الملساء ، 

الرايبوسومات، المايتوكوندريا، االجسام 

ة، النواة ،البالستيدات، الفجوات، اللييفات الحال

 و االجسام الدقيقة.

= = 

انقسام الخلية )فحص شرائح جاهزة(، االنقسام  = 2 5

 المباشر، االنقسام غير المباشر. 
= = 

انقسام الخلية )فحص شرائح جاهزة(، االنقسام  = 2 2

 االختزالي.
= = 

االنسجة )فحص شرائح جاهزة(، االنسجة  = 2 2

 النباتية، تقسيمها، خصائصها. 
= = 

االنسجة )فحص شرائح جاهزة(، االنسجة  = 2 8

 الحيوانية، تقسيمها، خصائصها.

= = 

النشاط الالصفي، زيارة لمشاهدة المجهر  = 2 9

 االلكتروني و التعرف على تقنية استخدامه.

= = 

 = = مراجعة عامة للمختبرات السابقة و مناقشتها. = 2 11

 = = العملي. األولامتحان الفصل  = 2 11

التغذية و الهضم في االحياء، طرائق التغذية  = 2 12

 في الحيوانات:

 أ.التغذية الرمية.  ب.التغذية الطفيلية.

تجارب الهضم باللعاب، تجارب الهضم 

 باستخدام الحوامض.

= = 

التغذية و الهضم في االحياء، تشريح دورات  = 2 13

 احد اللبائن.الجهاز الهضمي في 

= = 

النقل، تجارب في انتقال العصارة في النبات،  = 2 14

 تجارب االنتشار، تجارب التنافذ.  

= = 

الدم )تركيب الدم و خالياه(، فحص شرائح  = 2 15

جاهزة، فحص تركيب خاليا النسيج الكبدي، 

 فحص شرائح جاهزة.

 

= = 
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 البنية التحتية  .21

تاليف د. حسين االعظمي ود. صباح 1991علم االحياء العام  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الخفاجي .دار الكتب والوثائق 
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

م. تأليف لجنة  1983 األول /الجزء األولىعلم االحياء للصفوف الجامعية -1

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مطبعة جامعة بغداد 

وزارة  اساتذةعلم االحياء العام للصفوف المنتهية /احيائي /تأليف نخبة من  – 2

 .2112التربية 

تاليف لجنة 1983/الجزء الثاني   األولىعلم االحياء للصفوف الجامعية – 3

 العالي والبحث العلمي  من وزارة التعليم
اـ الكتب والمراجع التي 

             يوصى بها  

المجالت العلمية , )

 (  التقارير

 

 

 
 
 

 

1-Biology by ,Raven; jonson ;Iosos; andSiger ;2005 
7th  edition. 
2-Enviromental science global concern ,by William 
P.Cumingham;Ann;Marg;andBarbara wood 
worth2007 9th edition 
3-Human Anatomy by Michael M.;Valerie ,D.;2006. 1st 
ed. 
4-Laboratory manual inquiry into 
life,byMader,S.2006.11th edition.Mc Graw Hil. 

 التقارير :
التطلعات الحديثة في علم الخلية . -1  
لمزمنةالخاليا الجذعية  ودورها في معالجة بعض االمراض ا-2  
االستنساخ الوراثي-3  

12 

 
 الهورمونات، تجارب في تأثير الهورمونات = 2

 النباتية في نمو النبات.

= = 

التكاثر، التكاثر الالجنسي، فحص شرائح  = 2 12

 جاهزة

 التكاثر الجنسي، فحص شرائح جاهزة.

= = 

التكاثر، تشريح دورات الجهاز التكاثري في  = 2 18

 احد اللبائن. 

= = 

الوراثة، الصبغيات )الكروموسومات(، فحص  = 2 19

 شرائح جاهزة.

= = 

 بيئة و التلوث.ال = 2 21

المستخدمة في الدراسات  األجهزةدراسة بعض 

 البيئية.

= = 

 .البيئة و التلوث )نشاط الصفي( = 2 21

سفرة علمية بيئية و زيارة احد المصانع 

 وسائل معالجة التلوث. علىلالطالع 

= = 

 = = السلوك. أنماطحول  أفالمالسلوك، عرض  = 2 22

 = = فصل الثاني.مراجعة عامة لمواد ال = 2 23

 = = امتحان الفصل الثاني.  = 2 24
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ب ـ المراجع االلكترونية, 

 مواقع االنترنيت ...
1. https://www.altibbi.com/ 
2.https://www.sciencedirect.com/ 
3. https://www.elsevier.com/  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .22

 تحديث وسائل التعلم في شرح المقرر باستخدام العروض التقديمية و السبورة الذكية. -1

 و الدراسات الجديدة. األبحاثتحديث المصادر و المراجع العلمية للمقرر و االطالع على  -2
 رورة استخدام نتائج تقييم الطلبة في تطوير المقرر.تحديث محتويات المقرر سنويا مع ض -3
 تحديث طريقة التدريس و متابعة الجديد بالعملية التعليمية. -4

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .41

 االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .41

  اساسيات كيمياء الغذاء الحياتية                HE CBF 219     اسم / رمز المقرر .42

 اسبوعي الحضور المتاحةأشكال  .43

 2112/ 2112سنوي  الفصل / السنة .44

 ساعة عملي  21ساعة نظري /  21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .45

 2112/ 12/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .42

 أهداف المقرر .42

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم قق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.

https://www.altibbi.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/
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 توضيح كيفية مساهمة العناصر الغذائية في جودة الغذاء ودور واهمية الماء في الغذاء  -2
 الغروية المختلفة في االغذية دراسة النظم -8
 شرح التركيب الكيميائي للكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات  -9

 التعرف على االنزيمات واقسامها وخواصها  -11
 دور الفيتامينات واالمالح المعدنية في الغذاء على صحة االنسان -11

 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .23

  ف المعرفية هدااأل -أ
 اكتساب الطالبة القدرة على تسمية وتقسيم مركبات الغذاء -1أ

 اكتساب الطالبة على توضيح التفاعالت للمجموعات الغذائية  -2أ

 اكتساب الطالبة على كيفية تطبيق اسس الكيمياء الحيوية في الصناعات الغذائية والكيميائية -3أ

 
   

  مقرر.لالخاصة با يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحديد اهم المعايير واالجهزة المستخدمة في تحليل الغذاء– 1ب

 اكتساب القدرة على اجراء التجارب المختبرية  – 2ب

 القدرة على عرض النتائج ومناقشتها بطرق علمية – 3ب

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي -4

 الشرح والتوضيح -5

 ية الحلقات النقاش -2
 التقارير العلمية  -2

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -3

 االختيارات العملية -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستنتاج والتقييم -1ج

 مالحظة وادراك وتفكير -2ج

 تنفيذ وتقويم -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي -2

 ضيحالشرح والتو -8
 الحلقات النقاشية -9

 التقارير العلمية  -11

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -2

 االختيارات العملية -2

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تعليم االخرين االسس العلمية المتعلقة باالغذية  -1د

 اضافة للتدريس  -2د

 التعامل مع وسائل التكنلوجيا الحديثة بما يساعد على تطوير صناعة االغذية -3د
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 )الجزء النظري(بنية المقرر .24

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اساسيات كيمياء الغذاء 

 الحياتية
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2نظري  1
 ساعة 

 تعرف الطالبة علىت

لماء وخواصه ا

 ووظائفه

الشرح والقاء  الماء وخواصه ووظائفه

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  2
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

الرقم الهيدروجيني 

 المحاليل المنظمة–

المحاليل  –الرقم الهيدروجيني 

 المنظمة

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 (حانالشهرية )امت

 2نظري  3
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المواد الغروية 

 وخصائصها

الشرح والقاء  المواد الغروية وخصائصها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  4
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 المحاليل وانواعها
الشرح والقاء  المحاليل وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 رية )امتحان(الشه

 2نظري  5
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

الحموضة 

 والقاعدية

الشرح والقاء  الحموضه والقاعدية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  2
 ساعة

   امتحان فصلي 

 2نظري  2
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 -الكربوهيدرات

 تقسيمها -انواعها 

الشرح والقاء  وتقسيمهاالكاربوهيدرات انواعها 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  8
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

السكريات البسيطة 

 انواعها –

الشرح والقاء  السكريات البسيطه وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  9
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

ددة السكريات المتع

 انواعها –

الشرح والقاء  السكريات المتعدده وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  11
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

اللبيدات )الزيوت 

والدهون ( انواعها 

 تقسيمها–

-اللبيدات )الزيوت والدهون (

 تقسيمها -انواعها 

الشرح والقاء 

 المحاضرات
ارات اجراء االختب

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  11
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –تركيب الدهون 

 واالحماض الدهنية 

تركيب الدهون واالحماض 

 الدهنية 

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  12
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

تلف وفساد الدهون 

 اسبابها –انواعها –

الشرح والقاء  الدهون  تلف وفساد

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  13
 ساعة

   امتحان فصلي 

 2نظري  14
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –البروتينات 

 تقسيمها 

الشرح والقاء  تقسيمها –البروتينات 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  15
 ساعة

البة على تتعرف الط

االحماض االمينية 

تأثير –انواعها –

العوامل المختلفة 

 في البروتينات

 –انواعها  –االحماض االمينية 

تاثير العوامل المختلفة في 

 البروتينات

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(
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 2نظري  12
 ساعة

   عطلة نصف السنة 

 2نظري  12
 ساعة

الشرح والقاء  االنزيمات المحللة للبروتينات لبة علىتتعرف الطا

 المحاضرة
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  18
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –االنزيمات 

 تسميتها-تقسيمها

الشرح والقاء  تسميتها-تقسيمها –االنزيمات 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  19
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

تاثير العوامل 

المختلفة في النشاط 

 االنزيمي 

تأثير العوامل المختلفة في النشاط 

 االنزيمي 

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  21
 ساعة

الشرح والقاء  امتحان فصلي 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  21
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

–الفيتامينات 

 انواعها–تركيبها 

الشرح والقاء  الفيتامينات وتركيبها وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

وظائف الفيتامينات 

 –اعراض نقصها –

تأثير المعامالت 

 الحرارية

ها وظائف الفيتامينات ونقص

 وتاثير المعامالت الحرارية

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  23
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –االمالح المعدنية 

 انواعها 

الشرح والقاء  االمالح المعدنية وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  24
 ساعة

البة على تتعرف الط

وظائف االمالح 

اعراض  –المعدنية 

 نقصها 

 وظائف االمالح المعدنية

 واعراض نقصها

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  25
 ساعة

الشرح والقاء  امتحان فصلي 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

على تتعرف الطالبة 

 –الصبغات الغذائية 

 اهميتها

الشرح والقاء  الصبغات الغذائية واهميتها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –نكهات االغذية 

 اهميتها

الشرح والقاء  نكهات االغذية واهميتها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  28
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المنكهات الطبيعية 

 والصناعية

الشرح والقاء  المنكهات الطبيعية والصناعية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  29
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المضافات الغذائية 

–انواعها –

 استخدامها

الشرح والقاء  المضافات الغذائية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  31
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المكونات الغذائية 

الغير مرغوب فيها 

 انواعها –

المكونات الغذائية الغير مرغوب 

 فيها

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(
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 بنية المقرر ) الجزء العملي (
مخرجات التعلم  الساعات سبوعاال

 المطلوبة
اساسيات كيمياء الغذاء 

 الحياتية

 طريقة التقييم طريقة التعلم

 2نظري  1
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

طرق تقدير 

الرطوبة في المواد 

 الغذائية 

شرح  تقدير الرطوبة في المواد الغذائية

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب 

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  2

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق قياس الرقم 

 الهيدروجيني

شرح  طرق قياس الرقم الهيدروجيني

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  3

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق تحضير 

 المحاليل وتسحيها

شرح  حهاتحضير المحاليل وتسحي

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  4

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق التعبير عن 

–تراكيز المحاليل 

 تحضير المحاليل

طرق التعبير عن تراكيز 

 تحضير المحاليل –المحاليل 

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -متحان()اال

 التقارير
 2عملي  5

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تقدير الحامضية 

 والقاعدية والتسحيح

تقدير الحامضية والقاعدية 

 والتسحيح

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  2

 ساعة
   االمتحان الفصلي االول  

 2عملي  2
 ساعة

ف الطالبة على تتعر

الكشف عن 

 السكريات البسيطة

شرح  الكشف عن السكريات البسيطة

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  8

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق الكشف عن 

 السكريات المتعددة

شرح  الكشف عن السكريات المتعددة

المحاضرة 

واجراء 

 بالتجار

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  9

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تفاعالت السكريات 

 والكشف عنها

تفاعالت السكريات والكشف 

 عنها

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  11

 ساعة
شرح  لدهون في االغذية طرق تقدير ا تتعرف الطالبة على

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  11

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق قياس رقم 

 اليود

شرح  قياس رقم اليود

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  12

 ساعة
طالبة على تتعرف ال

تقدير البيروكسدات 

تقدير البيروكسيدات وقيمة 

 الحامض

شرح 

المحاضرة 

االختبارات 

الشهرية 
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واجراء  وقيمة الحامض

 التجارب
اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  13

 ساعة
   امتحان فصلي  

 2عملي  14
 ساعة

 تتعرف الطالبة على

االحماض االمينية 

  وتفاعالتها

شرح  ة وتفاعالتهااالحماض االميني

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  15

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

طرق الكشف 

 االحماض االمينية

شرح  طرق الكشف االحماض االمينية  

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2لي عم 12

 ساعة
شرح  عطلة نصف السنة 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  12

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

تقدير االحماض 

 االمينية

شرح  تقدير االحماض االمينية 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  18

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

الكشف عن نشاط 

 بعض االنزيمات

الكشف عن نشاط بعض 

 االنزيمات

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  19

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تاثير العوامل في 

   النشاط االنزيمي

تاثير العوامل في النشاط 

 النزيميا

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  21

 ساعة
   امتحان فصلي 

 2عملي  21
 ساعة

  تتعرف الطالبة على

طرق تقدير 

 الفيتامينات

شرح  طرق تقدير الفيتامينات

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 لتقاريرا
 2عملي  22

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

طرق تقدير فيتامين 

C في االغذية 

في  Cطرق تقدير فيتامين 

 االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  23

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق تقدير المعادن 

   في االغذية

شرح  عادن في االغذيةطرق تقدير الم

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  24

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

استخدام جهاز 

   الطيف الذري

شرح  استخدام جهاز الطيف الذري

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2 عملي 25

 ساعة
   امتحان فصلي 

 2عملي  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على  

على انواع 

    الخضاب

شرح  التعرف على انواع الخضاب

المحاضرة 

واجراء 

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(
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 البنية التحتية  .25

باسل داللي وكامل تاليف  1981كيمياء االغذية  -2 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الركابي
 

 ترجمة عادل جورج وعالء يحيى  1983اء االغذية كيمي-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

  2111موسوعة الكيمياء الشاملة  تأليف سحر امين حسين  – 2

الكيمياء الحياتية التطبيقية تأليف دالور محمد صابر  – 3

 وميسون بشير رسام 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 التقارير  

1-  Journal of agricultural and food 
Chemistry 

2-  Journal Food Chemistry 
3- Journal Food biotechnology 
4- Journal of food protection 

 المستحلبات        
 البروتينات 

ية تفاعالت االسمرار االنزيمية والالنزيم  
      

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 .... االنترنيت
4- http\\www.adsa.org 
5- http\\www.learnchemistry12.com 
6- http\\www. Biomednet.com 
7- http\\www.mhhn.com 

 
8- www.http\\Sciencedirect .com 

 

 

 

 التقارير التجارب

 2عملي  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

نكهات االغذية 

   المختلفة

ية التعرف على نكهات االغذ

 المختلفة

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  28

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

انواع المنكهات 

 وتأثيرها في الغذاء

انواع المنكهات وتأثيرها في 

 الغذاء

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 اريرالتق
 2عملي  29

 ساعة
تتعرف الطالبة على  

انواع المضافات 

   في االغذية

التعرف على انواع المضافات 

 في االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  31

 ساعة 
تتعرف الطالبة على 

المكونات الضارة 

   في بعض االغذية

المكونات الضارة  التعرف على

 في بعض االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
      

      

http://www.http/Sciencedirect
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .22

 ( استخدام وسائل تكنولوجية حديثةData Show ف ) ي عرض وشرح المقررات الدراسية 
  تحديث المقررات التي تحتاج الى تطوير سنويا 
  توفير االجهزة المختبرية الالزمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .48

 االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .49

حياتية    اساسيات كيمياء الغذاء ال            HE CBF 219     اسم / رمز المقرر .51   

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .51

 2112/ 2112سنوي  الفصل / السنة .52

 ساعة عملي  21ساعة نظري /  21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .53

 2112/ 12/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .54

 أهداف المقرر .55

 الغذاءتوضيح كيفية مساهمة العناصر الغذائية في جودة الغذاء ودور واهمية الماء في   -12
 دراسة النظم الغروية المختلفة في االغذية -13
 شرح التركيب الكيميائي للكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات  -14
 التعرف على االنزيمات واقسامها وخواصها  -15
 دور الفيتامينات واالمالح المعدنية في الغذاء على صحة االنسان -12

 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم اً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهن

 ؛البرنامج.

 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .22
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  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب الطالبة القدرة على تسمية وتقسيم مركبات الغذاء -1أ

 اكتساب الطالبة على توضيح التفاعالت للمجموعات الغذائية  -2أ

 اكتساب الطالبة على كيفية تطبيق اسس الكيمياء الحيوية في الصناعات الغذائية والكيميائية -3أ

 
   

  مقرر.الخاصة بال يةلمهاراتااألهداف   -ب 

 تحديد اهم المعايير واالجهزة المستخدمة في تحليل الغذاء– 1ب

 اكتساب القدرة على اجراء التجارب المختبرية  – 2ب

 القدرة على عرض النتائج ومناقشتها بطرق علمية – 3ب

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي -8

 وضيحالشرح والت -9

 الحلقات النقاشية  -11
 التقارير العلمية  -11

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -5

 االختيارات العملية -2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستنتاج والتقييم -1ج

 مالحظة وادراك وتفكير -2ج

 تنفيذ وتقويم -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 العملي طريقة المحاضرة والتطبيق -11

 الشرح والتوضيح -12
 الحلقات النقاشية -13
 التقارير العلمية  -14

 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية -8

 االختيارات العملية -9
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تعلقة باالغذية تعليم االخرين االسس العلمية الم -1د

 اضافة للتدريس  -2د

 التعامل مع وسائل التكنلوجيا الحديثة بما يساعد على تطوير صناعة االغذية -3د
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 )الجزء النظري(بنية المقرر .28

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اساسيات كيمياء الغذاء 

 الحياتية
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2نظري  1
 ساعة 

 تعرف الطالبة علىت

الماء وخواصه 

 ووظائفه

الشرح والقاء  الماء وخواصه ووظائفه

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  2
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

الرقم الهيدروجيني 

 المحاليل المنظمة–

المحاليل  –الرقم الهيدروجيني 

 المنظمة

الشرح والقاء 

 المحاضرات
تبارات اجراء االخ

 (الشهرية )امتحان

 2نظري  3
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المواد الغروية 

 وخصائصها

الشرح والقاء  المواد الغروية وخصائصها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  4
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 المحاليل وانواعها
الشرح والقاء  المحاليل وانواعها

 المحاضرات
راء االختبارات اج

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  5
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

الحموضة 

 والقاعدية

الشرح والقاء  الحموضه والقاعدية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  2
 ساعة

   امتحان فصلي 

 2نظري  2
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 -الكربوهيدرات

 تقسيمها -انواعها 

الشرح والقاء  اربوهيدرات انواعها وتقسيمهاالك

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  8
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

السكريات البسيطة 

 انواعها –

الشرح والقاء  السكريات البسيطه وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  9
 ساعة

على  تتعرف الطالبة

السكريات المتعددة 

 انواعها –

الشرح والقاء  السكريات المتعدده وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  11
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

اللبيدات )الزيوت 

والدهون ( انواعها 

 تقسيمها–

-اللبيدات )الزيوت والدهون (

 تقسيمها -انواعها 

الشرح والقاء 

 حاضراتالم
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  11
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –تركيب الدهون 

 واالحماض الدهنية 

تركيب الدهون واالحماض 

 الدهنية 

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  12
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

تلف وفساد الدهون 

 اسبابها –انواعها –

الشرح والقاء  تلف وفساد الدهون 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  13
 ساعة

   امتحان فصلي 

 2نظري  14
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –البروتينات 

 تقسيمها 

الشرح والقاء  تقسيمها –البروتينات 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2ري نظ 15
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

االحماض االمينية 

تأثير –انواعها –

العوامل المختلفة 

 في البروتينات

 –انواعها  –االحماض االمينية 

تاثير العوامل المختلفة في 

 البروتينات

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(
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 2نظري  12
 ساعة

   عطلة نصف السنة 

 2ي نظر 12
 ساعة

الشرح والقاء  االنزيمات المحللة للبروتينات تتعرف الطالبة على

 المحاضرة
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  18
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –االنزيمات 

 تسميتها-تقسيمها

الشرح والقاء  تسميتها-تقسيمها –االنزيمات 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 ن(الشهرية )امتحا

 2نظري  19
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

تاثير العوامل 

المختلفة في النشاط 

 االنزيمي 

تأثير العوامل المختلفة في النشاط 

 االنزيمي 

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  21
 ساعة

الشرح والقاء  امتحان فصلي 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 )امتحان( الشهرية

 2نظري  21
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

–الفيتامينات 

 انواعها–تركيبها 

الشرح والقاء  الفيتامينات وتركيبها وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

وظائف الفيتامينات 

 –اعراض نقصها –

تأثير المعامالت 

 الحرارية

ئف الفيتامينات ونقصها وظا

 وتاثير المعامالت الحرارية

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  23
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –االمالح المعدنية 

 انواعها 

الشرح والقاء  االمالح المعدنية وانواعها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2ري نظ 24
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

وظائف االمالح 

اعراض  –المعدنية 

 نقصها 

 وظائف االمالح المعدنية

 واعراض نقصها

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  25
 ساعة

الشرح والقاء  امتحان فصلي 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –الصبغات الغذائية 

 اهميتها

الشرح والقاء  الصبغات الغذائية واهميتها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

 –نكهات االغذية 

 اهميتها

الشرح والقاء  نكهات االغذية واهميتها

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 شهرية )امتحان(ال

 2نظري  28
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المنكهات الطبيعية 

 والصناعية

الشرح والقاء  المنكهات الطبيعية والصناعية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  29
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المضافات الغذائية 

–انواعها –

 استخدامها

ح والقاء الشر المضافات الغذائية

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(

 2نظري  31
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

المكونات الغذائية 

الغير مرغوب فيها 

 انواعها –

المكونات الغذائية الغير مرغوب 

 فيها

الشرح والقاء 

 المحاضرات
اجراء االختبارات 

 الشهرية )امتحان(
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 الجزء العملي (بنية المقرر ) 
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة
اساسيات كيمياء الغذاء 

 الحياتية

 طريقة التقييم طريقة التعلم

 2نظري  1
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

طرق تقدير 

الرطوبة في المواد 

 الغذائية 

شرح  تقدير الرطوبة في المواد الغذائية

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب 

 االختبارات

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  2

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق قياس الرقم 

 الهيدروجيني

شرح  طرق قياس الرقم الهيدروجيني

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  3

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق تحضير 

 المحاليل وتسحيها

شرح  حضير المحاليل وتسحيحهات

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  4

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق التعبير عن 

–تراكيز المحاليل 

 تحضير المحاليل

طرق التعبير عن تراكيز 

 تحضير المحاليل –المحاليل 

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

تبارات االخ

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  5

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تقدير الحامضية 

 والقاعدية والتسحيح

تقدير الحامضية والقاعدية 

 والتسحيح

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  2

 ساعة
   االمتحان الفصلي االول  

 2عملي  2
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

الكشف عن 

 السكريات البسيطة

شرح  الكشف عن السكريات البسيطة

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  8

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق الكشف عن 

 السكريات المتعددة

شرح  الكشف عن السكريات المتعددة

حاضرة الم

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  9

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تفاعالت السكريات 

 والكشف عنها

تفاعالت السكريات والكشف 

 عنها

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  11

 ساعة
شرح  طرق تقدير الدهون في االغذية  لبة علىتتعرف الطا

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  11

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق قياس رقم 

 اليود

شرح  قياس رقم اليود

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2ملي ع 12

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تقدير البيروكسدات 

تقدير البيروكسيدات وقيمة 

 الحامض

شرح 

المحاضرة 

االختبارات 

الشهرية 
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واجراء  وقيمة الحامض

 التجارب
اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  13

 ساعة
   امتحان فصلي  

 2عملي  14
 ساعة

 تتعرف الطالبة على

االحماض االمينية 

  هاوتفاعالت

شرح  االحماض االمينية وتفاعالتها

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  15

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

طرق الكشف 

 االحماض االمينية

شرح  طرق الكشف االحماض االمينية  

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

داد اع-)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  12

 ساعة
شرح  عطلة نصف السنة 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  12

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

تقدير االحماض 

 االمينية

شرح  تقدير االحماض االمينية 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -()االمتحان

 التقارير
 2عملي  18

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

الكشف عن نشاط 

 بعض االنزيمات

الكشف عن نشاط بعض 

 االنزيمات

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  19

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

تاثير العوامل في 

   النشاط االنزيمي

العوامل في النشاط تاثير 

 االنزيمي

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  21

 ساعة
   امتحان فصلي 

 2عملي  21
 ساعة

  تتعرف الطالبة على

طرق تقدير 

 الفيتامينات

شرح  طرق تقدير الفيتامينات

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

 الشهرية

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  22

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

طرق تقدير فيتامين 

C في االغذية 

في  Cطرق تقدير فيتامين 

 االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  23

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

طرق تقدير المعادن 

   ذيةفي االغ

شرح  طرق تقدير المعادن في االغذية

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  24

 ساعة
تتعرف الطالبة على 

استخدام جهاز 

   الطيف الذري

شرح  استخدام جهاز الطيف الذري

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

د اعدا-)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  25

 ساعة
   امتحان فصلي 

 2عملي  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على  

على انواع 

    الخضاب

شرح  التعرف على انواع الخضاب

المحاضرة 

واجراء 

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(
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باسل داللي وكامل تاليف  1981كيمياء االغذية  -3 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الركابي
 

 ترجمة عادل جورج وعالء يحيى  1983كيمياء االغذية -1 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية2

  2111موسوعة الكيمياء الشاملة  تأليف سحر امين حسين  – 2

الكيمياء الحياتية التطبيقية تأليف دالور محمد صابر  – 3

 وميسون بشير رسام 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( , التقارير ,....  المجالت العلمية) 

 

 

 التقارير  

5-  Journal of agricultural and food 
Chemistry 

6-  Journal Food Chemistry 
7- Journal Food biotechnology 
8- Journal of food protection 

 المستحلبات        
 البروتينات 

ية تفاعالت االسمرار االنزيمية والالنزيم  
      

 
ية, مواقع ب ـ المراجع االلكترون

 االنترنيت ....
9- http\\www.adsa.org 
10- http\\www.learnchemistry12.co

m 
11- http\\www. Biomednet.com 
12- http\\www.mhhn.com 

 
13- www.http\\Sciencedirect .com 

 

 التقارير التجارب

 2عملي  22
 ساعة

تتعرف الطالبة على 

نكهات االغذية 

   المختلفة

عرف على نكهات االغذية الت

 المختلفة

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  28

 ساعة
  تتعرف الطالبة على

انواع المنكهات 

 وتأثيرها في الغذاء

انواع المنكهات وتأثيرها في 

 الغذاء

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -المتحان()ا

 التقارير
 2عملي  29

 ساعة
تتعرف الطالبة على  

انواع المضافات 

   في االغذية

التعرف على انواع المضافات 

 في االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
 2عملي  31

 ساعة 
تتعرف الطالبة على 

المكونات الضارة 

   الغذيةفي بعض ا

التعرف على المكونات الضارة 

 في بعض االغذية

شرح 

المحاضرة 

واجراء 

 التجارب

االختبارات 

الشهرية 

اعداد -)االمتحان(

 التقارير
      

      

http://www.http/Sciencedirect
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

 استخدام وسائل تكنولوجية ح( ديثةData Show  في عرض وشرح المقررات الدراسية ) 
  تحديث المقررات التي تحتاج الى تطوير سنويا 
  توفير االجهزة المختبرية الالزمة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .52

 كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .52

 HECE 222تربية الطفل  اسم / رمز المقرر .58

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .59

 2112- 2112سنوي     الفصل / السنة .21

 ساعة مناقشة 31ساعة نظري +   21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .21

 22/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .22

 أهداف المقرر .23

ل مرحلة وكيف تعريف الطالبات بنمو الطفل ومراحل الطفولة واهميتها وكيف يتطور نمو الطفل في ك

 نساعد الطفل على النموبشكل 
سليم في جوانب النمو كافة . وماهي خصائص الطفولة وماهي المشكالت التي يتعرض لها وكيف يمكن 

 معالجتها.
 
 
 
 
 

الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .31

  هداف المعرفية األ -أ
 جة مشكالت الطفولةتعريف الطالبات بكيفية معال  - -1أ

 تعريف الطالبات بتطور نمو الطفل في مراحل الطفولة   -2أ

 تعليم الطالبات كيفية تربية الطفل  -3أ
 تعليم الطالبات بأساليب التربية الحديثة -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيفية تربية الطفل – 1ب

 كيف نعالج مشكالت االطفال – 2ب

 اليب التنشئة االجتماعية الصحيحةاس – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 وسائل ايضاح

 طريقة المحاضرة

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية

 اختبارات شهرية

 التقارير والدراسات
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التحليل والتفسير -1ج

 قييم االستنتاج والت -2ج

 االعداد والتقويم  -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الشرح والتوضيح -

 القاء المحاضرة -
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات النظرية والنشاط اليومي للطالبات )التحضير اليومي والحضور(
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 التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليةالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اكتساب اساليب حديثة في تربية الطفل  -1د

 تعليم الطالبات كيفية تربية الطفل  -2د

 تعليم الطالبات معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطفل    -3د
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 بنية المقرر .32

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 ريقة التقييمط

تتعرف الطالبة على  ساعة2 1

تربية الطفل في العصور 

 العربية االسالمية

نظرة الى تربية الطفل تربية الطفل /

 في العصور العربية االسالمية

 

 االمتحان المحاضرة

اهمية الطفولة عند تربية الطفل / = = 2

 العلماء االجانب
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة حل الطفولةمراتربية الطفل / = = 3

العوامل المؤثرة في نمو تربية الطفل / = = 4

 وتطور الجنين
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الحمل ومراحلةتربية الطفل / = = 5

 االمتحان المحاضرة مرحلة الرضاعةتربية الطفل / = = 2

 االمتحان المحاضرة الفطام والنموالحركيتربية الطفل / = = 2

العوامل المؤثرة في تربية الطفل / = = 8

 النموالحركي 
 االمتحان المحاضرة

النمو اللغوي تربية الطفل / = = 9

 والنمواالجتماعي
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة امتحانتربية الطفل / = = 11

 االمتحان المحاضرة مرحلة ماقبل المدرسةتربية الطفل / = = 11

النمو اللغوي اسئلة تربية الطفل / = = 12

 االطفال
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة االدراك وتكوين المفاهيمتربية الطفل / = = 13

النمواالنفعالي وحدة تربية الطفل / = = 14

 االنفعال
 االمتحان المحاضرة

اساليب التنشئة تربية الطفل / = = 15

 االجتماعية
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة امتحانتربية الطفل / = = 12

 االمتحان المحاضرة عطلة نصف السنةتربية الطفل / = = 12

 االمتحان المحاضرة اللعب عند االطفالتربية الطفل / = = 18

 االمتحان المحاضرة الطفولة المتاخرةتربية الطفل / = = 19

النمو الجسمي تربية الطفل / = = 21

 حركيوالنموال
 االمتحان المحاضرة

النمو العقلي واالدراك وتكوين  = = 21

 المفاهيم
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الذكاء والتفكير تربية الطفل / = = 22

 االمتحان المحاضرة امتحانتربية الطفل / = = 23

النمو اللغوي تربية الطفل / = = 24

 والنمواالنفعالي
 االمتحان المحاضرة

خصائص الطفولة تربية الطفل / = = 25

 المتاخرة
 االمتحان المحاضرة

المشكالت التي يتعرض تربية الطفل / = = 22

 لها الطفل في مرحلة الطفولة المتاخرة
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة االطفال الموهوبونتربية الطفل / = = 22

 االمتحان المحاضرة الطفل المحروم ثقافياً تربية الطفل / = = 28

 االمتحان المحاضرة امتحانتربية الطفل / = = 29

 االمتحان المحاضرة جنوح االحداثتربية الطفل / = = 31
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( تربية الطفل 1988بركات،عادل مشرف ومجيد،رفيعة جاسم ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ،جامعة بغداد ،كلية التربية للبنات 
( تربية الطفل مشكالت 2112مرتضى ،سلوى ) -1 )المصادر(  لمراجع الرئيسية ـ ا2

 وحلول ،سوريا 
( 2112لموزة،اشواق سامي والعبيدي عفراء ابراهيم ) -2

-تربية الطفل وبعض مشكالته)اسباب وعالج( عمان

 االردن 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ,.... المجالت العلمية , التقارير ) 

 

 التقارير

1-Hawton,K,&Kirk,J.,Proplems-
solving.Ink.Oxford University Press. 

2-R.C.Children:development and relation 
ships Macmillan publishing Co. New York./ 1- 

 -3اساليب التنشئة االجتماعية  -2مشكلة الغيرة عند االطفال 
 وي العوامل المؤثرة في النمو اللغ

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
1-www.abahe.co.uk 

2-www.jamaa.net 
3-sirwan.yaoo7.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .34

   

 توفير القاعات الدراسية المالئمة -
 استخدام اساليب حديثة في التدريس  -
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

  

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .24

 ة التربية للبنات /قسم االقتصاد المنزلي كلي    / المركز علمي القسم ال .25

     PH/333 HEPHارشاد وصحة نفسية  اسم / رمز المقرر .22

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .22

 2112-2112سنوي  الفصل / السنة .28

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .29

 22/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .21

االرشاد التربوي للطالب في المدارس وماهي مفاهيمه واسسه ومجاالته ونظرياته تعريف الطالبات باهمية 

 والمشكالت المدرسية 
التي يتناولها االرشاد التربوي والصحة النفسية وعالقاتها واهميتها ومعايير الشخصية السوية والالسوية 

 وماهي بعض 
 مؤشرات الصحة النفسية .

 
 
 
 

قرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف الم

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ائق التعليم والتعلم والتقييموطر مقررات المخرج .35

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالبات باهداف االرشاد  -1أ
 تعريف الطالبات بمعنى الصحة النفسية وماهي مؤشرات الصحة النفسية  -2أ

 تعليم الطالبات اهمية االرشاد النفسي  -3أ
 ب تعريف الطالبات بكيفية معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطال -4أ

 
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيفية ارشاد الطالبات  – 1ب

 كيفية حل مشكالت الطالبات  – 2ب

 كيفية تشخيص حاالت التأخر الدراسي  – 3ب

 كيفية معالجة المشاكل النفسية للطالبات    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح -
 لة من الواقع وسائل ايضاح واعطاء امث -
 طريقة المحاضرة -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية  -
 اختبارات شهرية -
 تقارير ومشاركات صفية -

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستنتاج والتقييم  -1ج

 االعداد والتقويم  -2ج
 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والمحاضرة -
 القاءالمحاضرة -
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 ائق التقييم طر   

 

 االختبارات النظرية والنشاط اليومي والحضور 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تطويرمناهج واستراتيجيات االرشاد والصحة النفسية   -1د

 وضع خدمات لالرشاد والتوجيه النفسي   -2د
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 البنية التحتية  .32

 ال يوجد كتاب مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .32

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 معنى االرشاد التربوي تتعرف الطالبة على ساعة 2 1

 
 االمتحان المحاضرة

 المتحان المحاضرة نشأة وتطور االرشاد ومفاهيمه  تتعرف الطالبة على ساعة 2 2

 المتحان المحاضرة مبررات االرشاد واهدافه  تتعرف الطالبة على اعةس 2 3

 المتحان المحاضرة مناهج واستراتيجيات التوجيه واالرشاد  تتعرف الطالبة على ساعة 2 4

 المتحان المحاضرة االسس الفلسفية لالرشاد  تتعرف الطالبة على ساعة 2 5

 المتحان المحاضرة واالرشاد التربوي  برنامج التوجيه تتعرف الطالبة على ساعة 2 2

المشاكل التي يعاني منها الطلبة في  تتعرف الطالبة على ساعة 2 2

 المدارس
 المتحان المحاضرة

 المتحان المحاضرة مجاالت واساليب التوجيه واالرشاد  تتعرف الطالبة على ساعة 2 8

 المتحان المحاضرة االخرى العالقة بين االرشاد والعلوم تتعرف الطالبة على ساعة 2 9

 المتحان المحاضرة امتحان تتعرف الطالبة على ساعة 2 11

 المتحان المحاضرة مسلمات االرشاد ونظرية االرشاد  تتعرف الطالبة على ساعة 2 11

 المتحان المحاضرة نظرية التحليل النفسي ونظرية الذات  تتعرف الطالبة على ساعة 2 12

 المتحان المحاضرة النظرية السلوكية  البة علىتتعرف الط ساعة 2 13

 المتحان المحاضرة نظرية العالج العقلي العاطفي  تتعرف الطالبة على ساعة 2 14

نظرية السمات والعوامل ونظرية العالج  تتعرف الطالبة على ساعة 2 15

 الواقعي 
 المتحان المحاضرة

 متحانال المحاضرة امتحان تتعرف الطالبة على ساعة 2 12

 المتحان المحاضرة عطلة نصف السنة تتعرف الطالبة على ساعة 2 12

 المتحان المحاضرة المشكالت التي يتناولها االرشاد التربوي تتعرف الطالبة على ساعة 2 18

 المتحان المحاضرة اسباب التاخر الدراسي  تتعرف الطالبة على ساعة 2 19

 المتحان المحاضرة تشخيص حاالت التأخر الدراسي اساليب تتعرف الطالبة على ساعة 2 21

 المتحان المحاضرة الخدمات االرشادية والعالجية  تتعرف الطالبة على ساعة 2 21

 المتحان المحاضرة مفهوم الصحة النفسية  تتعرف الطالبة على ساعة 2 22

 المتحان المحاضرة امتحان تتعرف الطالبة على ساعة 2 23

 المتحان المحاضرة بعض مؤشرات الصحة النفسية  الطالبة على تتعرف ساعة 2 24

 المتحان المحاضرة الشخص السوي والالسوي  تتعرف الطالبة على ساعة 2 25

بعض مشكالت النمو الدالة على سوء  تتعرف الطالبة على ساعة 2 22

 الصحة النفسية والتوافق 
 المتحان المحاضرة

عنى االزمة النفسية واسباب االزمات م تتعرف الطالبة على ساعة 2 22

 ومصادرهاالنفسية 
 المتحان المحاضرة

 المتحان المحاضرة الميكانزمات الدفاعية نمو ميكانزمات الدفاع  تتعرف الطالبة على ساعة 2 28

 المتحان المحاضرة انواعها )التعويض،االنسحاب،االسقاط، تتعرف الطالبة على ساعة 2 29

احالم اليقظة،التبرير،االنسحاب،احالم  لطالبة علىتتعرف ا ساعة 2 31

 اليقظة واحالم النوم 
 المتحان المحاضرة
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  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
مبادىء االرشاد النفسي والتربوي،صالح حسن الداهري -1

،1991 
 1991لتوجيه ،مصطفى محمود االرشاد النفسي وا

 1991علم نفس الشخصية،داؤد عزيز حنا وناظم هاشم،-2
اساسيات في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ،شاكر -3

 2111مبدر جاسم،
- 4-Smith,D(1982)Trends in counseling 

and Psytherapy American rogers carl r 
      اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها           

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 التقارير 

 
1)Personal Psychology,American 

Journal of Community Psychology  
2)Psychology today Happins 

( مشكلة تأجيل االمتحان لدى طلبة كلية التربية للبنات 1

( الشخصية 3( دور االرشاد النفسي في عالج التأخر الدراسي 2

 النرجسية لدى طلبة جامعة وعالقتها ببعض المتغيرات .

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
www.asofps.com/www.shifa.uni.cc/wwwma

doo3.com/www.manrraa.com 
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 توفير القاعات الدراسية المالئمة  -
 تطوير المنهج -

 

 

 
 

 

 

 

 

مقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف ال
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 كلية التربية للبنات –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي / المركز علمي لالقسم ا .2

  HECT 326طرائق تدريس   اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2112/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 2112-2-12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

 ية اعداد مدرسة التربية االسر-1
 التعرف على اهداف التعليم في القسم-2
 معرفة الخطة واهميتها في المدارس-3

 التعرف على انواع االختبارات -4
 
 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

 هداف المعرفية األ -أ
 ان تدرك الطالبة دورها في العملية التعليمية-1أ

 لطرائق الحديثة في التدريسان تدرك اهمية ا-2أ

 تزود الطالبة بالمفاهيم العلمية في التدريس -3أ
 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان تستطيع الطالبة وضع خطة تدريسية – 1ب

 ان تستطيع صنع واستخدام وسيلة تعليمية – 2ب

 ان تمتلك مهارة خاصة بالتدريس– 3ب

 
  طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة,التعلم بطريقة لعب االدوار ,الطريقة االستنتاجية واالستقرائية .
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 طرائق التقييم      

 التقارير واابحوث -4االنشطة االصفية  -3االنشطة الصفية -2االختبارات  -1

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان تشعر بدورها بالتدريس-1ج

 ةان تحس بقيمة العملية التعليمي-2ج

 ان تشعربالثقة بالنفس-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 االنشطة الصفية , البحوث والتقارير. طريقة التعلم بالعصف الذهني

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات ,التقارير .االنشطة الصفية

 
 لتوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تنمية مهارة الطالبة في التحضير الدروس وكتاية الخطة-1د

 مهارة توظيف قدرات الطالبة  لتطوير وتنمية المهارات الشخصية-2د

 اكتساب الطالبة قابلية الحوار والتوافق والنقاش -3د
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 البنية التحتية  -12

 طرائق التدريس االقتصاد المنزلياتجاهات حديثة في  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 "المناهجالدراسيةعناصرهاوتطبيقاتها " ( 2003 ) مصطفى،صالح- )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 . دارالمريخللنشر : الطبعةالثانية،السعودية

 

 .إستراتيجياتوطرائقتدريساالقتصادالمنزلى " ( 2003 ) نوار،إيزيسعازر-

،الطبعة  "لمناهجوتطويرهامنمنظورواقعىتخطيطا " ( 1998 ) الحارثى،

 مكتبةالشعراوى : األولى،السعودية
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المجالت:
Journal of Applied Art and Science - International Periodical Scientific Peer Reviewed - Issued By 

Faculty of Applied Arts – DamiettaUniv 

//eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.asp:phtt

x?RelatedBibID=OTY4ZTEzMzgtMGQ2Ny00N2ZmLThkMWYt

MWYwZmRiMTY4MmE5X2l0ZW1zXzEyMTc4MDk2XzExMzM

3NDEzX18=&filename=%D8%B9%D9%84%D8%A73. 
 البحوث:

 اثر تكنلوجيا التعليم في تطوير التدريس لدى طالبات االقتصاد المنزلي. -

 االساليب الحديثة في تكنلوجيا التعليم لتدريس التربية االسرية. -

 التقويم في ضوء الستراجيات الحديثة. -

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

)http://www.refernce.com/search=skirt( - 

)http://en.wikipedia.org/windex?title=fishtailskirt&action( - 

/ar.drgreiche.netwwwhttp:/ – 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 توفير مختبر خاص بالمادة, اقامه معارض سنوية لطرائق التدريس

 

 

 

 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
حدة / أو اسم الو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الفصل االول فلسفة  ان تدرك معنى التعلم 2 1-3

 واهجداف التعليم 
اختبارات  المحاضرة

 وانشطه
ان تتعرف على اهم طرق  2 4-2

 التدريس
اختبارات  المحاضره الفصل الثاني

 وانشطه
ان تدرك دورها في  2 2-9

 التدريس
طرائق  5-3الفصل 

 تدريسال
اختبارات  المحاضرة

 وانشطه
ان تعرف معنى  المناهج  2 11-13

 واهميتها
المدرسة   8-6الفصل 

 الناجحه
اختبارات  العصف الذهني

 وانشطه
المناهج  11-8الفصل  ان تعرف معنى التفكير 2 14-18

 والتفكير
المحاضرة 

 والمناقشة
اختبارات 

 وانشطه
ان تدرك ااهمية الوسيلة  2 19-23

 لتعلمفي ا
الوسائل  12-11الفصل 

 التعليمة والتقويم
المحاضرة 

 والتعلم التعاوني
اختبارات 

 وانشطه
ان تتعرف على انواع  2 24-31

 االسئلة 
الفصل الثالث  

 عشرالتقويم
االستقرائية 

 واالستنتاجية
اختبارات 

 وانشطه

http://eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=OTY4ZTEzMzgtMGQ2Ny00N2ZmLThkMWYtMWYwZmRiMTY4MmE5X2l0ZW1zXzEyMTc4MDk2XzExMzM3NDEzX18=&filename=%D8%B9%D9%84%D8%A73
http://eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=OTY4ZTEzMzgtMGQ2Ny00N2ZmLThkMWYtMWYwZmRiMTY4MmE5X2l0ZW1zXzEyMTc4MDk2XzExMzM3NDEzX18=&filename=%D8%B9%D9%84%D8%A73
http://eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=OTY4ZTEzMzgtMGQ2Ny00N2ZmLThkMWYtMWYwZmRiMTY4MmE5X2l0ZW1zXzEyMTc4MDk2XzExMzM3NDEzX18=&filename=%D8%B9%D9%84%D8%A73
http://eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/UploadFiles/DownLoadFile.aspx?RelatedBibID=OTY4ZTEzMzgtMGQ2Ny00N2ZmLThkMWYtMWYwZmRiMTY4MmE5X2l0ZW1zXzEyMTc4MDk2XzExMzM3NDEzX18=&filename=%D8%B9%D9%84%D8%A73
http://www.refernce.com/search=skirt
http://en.wikipedia.org/windex?title=fishtailskirt&action
http://ar.drgreiche.net/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .22

 االقتصاد المنزلي  / المركز علمي القسم ال .23

 331HEHHإدارة منزل  اسم / رمز المقرر .24

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .25

 2112 -2112 الفصل / السنة .22

عدد الساعات الدراسية  .22

 )الكلي(
 ساعة عملي 91ساعة نظري/  31

 2112/ 12/ 24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .28

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 ؛البرنامج.
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 أهداف المقرر .29

 معرفة فلسفة واهداف الحياة االسرية. -1
 معرفة المسؤوليات في الحياة االسرية . -2
 اكساب الفتاة مهارة يدوية فنية وجمالية . -3
 .ثرة في استخدام الوقتلعوامل المؤدراسة توضيحية ل -4
 كسب الطالبة روح التعاون والحياة الجماعية واهمها في حياة االسرة. -5
 تدريب الطالبة على عمل خطة إلدارة البيت. -6

 

 
 

 مخرجات المقرر وطرئق التعليم والتعلم والتقييم -9

 االهداف المعرفية -أ

 .لبيئةالفتاة االدخار وعدم االسراف في موارد االسرة وا تعلم -1أ

 .زرع روح التعاون بين افراد االسرة الواحدة -2أ

 .تحمل المسؤولية من قبل جميع افراد االسرة -3أ

 .ريف الطالبة اهمية التقدم الصناعي وتأثيره على البيت واالسرةتع -4أ

 ية.المهاراتاألهداف   -ب 

 .االعداد للحياة الخاصة لبناء اسرة نموذجية-1ب

 .ة نموذجية وتنفيذها وتقييمها الدارة بيت ناجحالتدريب على عمل خط-2ب

 .التدريب على ايجاد بدائل لمدخوالت االسرة-3ب

 مهارة تخطيط وتصميم خطة الدارة المنزل. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 توضيحالشرح وال -1

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي. -2

 حلقة النقاشية الجماعية.ال -3

 السبورة الذكية. -4

 طرائق التقييم

 االختبار النظري. -1

 عرض نماذج. -2

 االنشطة البيتية. -3

 البحوث والتقارير واوراق العمل. -4

 االسئلة الشفوية اثناء المناقشة. -5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 .مالحظة وادراك وتفكير وفهم -1ج

 .جابة الموجهةاالست -2ج

 المشاركة االيجابية. -3ج

 عداد النفسي والميل لتلقي المعلومات.االست -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 .توضيحالشرح وال -1

 طريقة المحاضرة. -2

 طريقة االسئلة واالجوبة. -3

 طرائق التقييم
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 االختبارات العملية. -1

 .ةالنظري اتاالختبار

 .اختبارات الجزء العملي -2

 البحوث والتقارير واوراق العمل. -3

 

 ت العامة والتأهيلية )المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارا -د

 مهارات التمكن.-1د

 مهارات االنجاز. -2د

 العمل اليدوي والتذوق الجمالي. -3د

 مهارة القيادة والتمكن من ادارة البيت. -4د

 العملية.توظيف ما تعلمته الطالبة في الجزء العملي من مهارات في حياتها  -5د

 بنية المقرر -11
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة/ الموضوع ادارة 

 المنزل

طريقة 

 التعلم

 طريقة التقويم

االسبوع 

االول 

 والثاني

1 

 

1 

تدريب الطالبة على 

معرفة فلسفة 

الدولة والمجتمع 

 واالسرة.

 نظري االمتحان ال المحاضرة فلسفة واهداف الحياة االسرية

االسبوع 

الثالث 

 والرابع

1 

 

1 

تدريب الطالبة على 

االستفادة من 

خبرات وتجارب 

 الدول المتطورة.

 االمتحان النظري  المحاضرة البيت واالسرة في العالم المتطور

 االسبوع

الخامس 

 والسادس

1 

 

1 

تدريب الطالبة على 

ان تكون أم مثالية 

ألوالدها ومعرفة 

مسؤولية كل فرد 

 ئلةفي العا

 االمتحان النظري  المحاضرة المسؤوليات في الحياة االسرية

 االسبوع

السابع 

 والثامن

1 

1 

تدريب الطالبة على 

دور التطور 

الصناعي والتقدم 

العلمي في تسهيل 

 امور البيت

 االمتحان النظري  المحاضرة التصنيع واثره في البيت

 االسبوع

التاسع 

 والعاشر

1 

1 

تدريب الطالبة على 

داد خطة ألدارة اع

المنزل حسب 

 االسس العلمية.

 االمتحان النظري  المحاضرة ادارة المنزل

 االسبوع

الحادي 

عشر 

والثاني 

 عشر

1 

1 

تدريب الطالبة على 

اعداد خطة علمية 

واالشراف على 

 تنفيذها وتقييمها.

 االمتحان النظري  المحاضرة خطوات االدارة في البيت

 االسبوع

الثالث عشر 

ع والراب

 عشر

1 

1 

تدريب الطالبة على 

ان تكون ربة بيت 

ناجحة كمديرة في 

 منزلها.

 االمتحان النظري  المحاضرة دور ربة االسرة في دور حياة االسرة

 االسبوع

الخامس 

عشر 

1 

1 

تدريب الطالبة على 

أهم التجارب 

العلمية لقياس 

الفرق في الوقت والجهد في اداة 

 البيت

 االمتحان النظري  المحاضرة



 

 

 

 
 83الصفحة 

 
  

والسادس 

 عشر

الوقت والجهد لذي 

تبذله في اداء 

 االعمال المنزلية.

 االسبوع

السابع 

عشر 

والثامن 

 عشر

1 

1 

تدريب الطالبة على 

اداء االعمال 

المنزلية باقل وقت 

 واقل جهد.

 االمتحان النظري  المحاضرة التعب واالرهاق

 االسبوع

التاسع 

عشر 

 والعشرون

1 

1 

تدريب الطالبة على 

ة يومية عمل خط

واسبوعية وشهرية 

لالنتفاع من الوقت 

 والجهد

العوامل المؤثرة في استخدام الوقت 

 والجهد

 االمتحان النظري  المحاضرة

 االسبوع

الحادي 

والعشرون 

والثاني 

 والعشرون

 

1 

1 

تدريب الطالبة على 

توزيع االعمال 

المنزلية وعدم 

 جعلها تتراكم عليها 

 االمتحان النظري  المحاضرة لجهدالتخطيط لالنتفاع من الوقت وا

 االسبوع

الثالث 

والعشرون 

والرابع 

والعشرون 

والخامس 

 والعشرون

1 

1 

تدريب الطالبة على 

توزيع االعمال 

المنزلية وعدم 

 جعلها تتراكم عليها

 االمتحان النظري  المحاضرة دراسات لتسهيل االعمال المنزلية

 االسبوع

السادس 

والعشرون 

والسابع 

ن والعشرو

والثامن 

 والعشرون

1 

1 

 

تدريب الطالبة على 

معرفة االجهزة 

المنزلية التي تعمل 

على تحسين 

ظروف العمل 

واختصار الوقت 

 والجهد

 المحاضرة تحسين طرق العمل وظروفه

 

 االمتحان النظري 

 االسبوع

التاسع 

والعشرون 

 والثالثون

1 

1 

تدريب الطالبة على 

االجابة على فقرات 

 االختبارات

 االمتحان النظري  تقييم متحاناال

الجزء 

 العملي

     الساعات

االسبوع 

 االول
تدريب الطالة على  2

اتقان المهارات 

 اليدوية

اختيار االقمشة الالزمة وغسلها 

وكيها ثم تصنيفها حسب االعمال 

 الضرورية.

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

االسبوع 

 الثاني
تدريب الطالة على  2

 ذجعمل النمو

عمل نماذج لحاجات منزلية 

 ضرورية.

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

 الثالث
والرابع 

 والخامس

تدريب الطالة  2

علىاالستفادة من 

 فضالت االقمشة

التطبيق  .عمل غطاء قوري أو حقيبة يدوية

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

السادس 

والسابع 

لة على تدريب الطا 2

 العمل اليدوي

عمل شغل االتمين على اكياس لرز 

 . والسكر

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي
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والثامن 

 والتاسع
 االسبوع

العاشر 

والحادي 

 عشر

تدريب الطالة على  2

المبادئ االساسية 

بعمل السنارة 

 وخاصة المبتدئات

التطبيق  .شرح رموز عمل السنارة

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

 الثاني عشر 
تدريب الطالة على  2

اختيار نموذج 

 ترغب في اتقانه

التطبيق  .درس اختياري من قبل الطالبات

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

 الثالث عشر
تدريب الطالة على  2

عمل نموذج واجب 

 لالسبوع القادم

تبدأ الطالبة بالعمل بمساعدة 

 المدرسة

التطبيق 

 العملي

 

 االسبوع

 الرابع عشر
الطالبة على  تدريب 2

عمل الصح 

وارشادها عند 

 الحاجة.

فحص ما قامت به كل طالبة من عمل 

 على نموذجها.

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

الخامس 

 عشر

يعاد نفس  2

 الموضوع

التطبيق  يعاد نفس الموضوع

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

السادس 

 عشر

تتدرب الطالبة على  2

 شغل السنارة

 ورموزها

التطبيق  تتعلم الطالبة شغل السنارة

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

السابع 

 عشر عشر

تدريب الطالبة على  2

االستفادة من 

خامات موجودة في 

 الطبيعة

تعليم الطالبة على نموذج اخر من 

 فضالت االقمشة

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

 الثامن عشر
ة على تدريب الطال 2

عمل العاب مختلفة 

 االشكال واالحجام

تدريب الطالة على عمل قالب وفق 

قياسات النموذج ثم طريقة العمل ل 

 لعبة لالطفال

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

التاسع 

عشر 

والعشرون 

والحادي 

والعشرون 

والثاني 

 والعشرون

تدريب الطالة على  2

عمل قالب وفق 

ثم قياسات النموذج 

 طريقة العمل

استغالل فضالت االقمشة الصالحة 

 .لعمل لعبة االطفال

التطبيق 

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

الثالث 

والعشرون 

والرابع 

والعشرون 

والخامس 

 والعشرون

تدريب الطالبة على  2

 اتقان غرزة الروف

التطبيق  .تعليم الطالبة غرزة الروف

 العملي

 االمتحان العملي

 االسبوع

السادس 

والعشرون 

والسابع 

والعشرون 

والثامن 

والعشرون 

تدريب الطالة على  2

اعادة تدوير خامات 

 البيئة.

 االمتحان العملي  .تعليم الطالبات كيفية عمل الرقع
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والتاسع 

 والعشرون
االسبوع 

 الثالثون
التطبيق  امتحان امتحان 2

 العملي

 االمتحان العملي

 

 البنية التحتية .39

احسان البقلي،  -التخطيط واالدارة في االقتصاد المنزلي (1 مقررة المطلوبةـ الكتب ال1

 1970-درية امين
، ايمن مزاهرة 2002اقتصاديات االسرة وادارة المنزل، (1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 وآخرون.
 

2) Book of American Need Le work, 1963. Rose 

wilderLane.    
3)PATCH WORK, 1986, HELEN   FAIRFIELD. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
1) Home Economice. 

2)JournalToable of Home of Economice. 

 

 تقارير الطالبات

 االضاءة المنزلية الطبيعية والصناعية. (1
 أهمية مكمالت في التصميم الداخلي. (2
 واستخداماتها في التصميم الداخلي.الستائر  (3

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 مواقع االسرة على االنترنت

www.lahaonlin.com1) 

www.alghad.com2) 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

 انية لعوائل من مختلف المستويات االقتصادية .زيارة ميد -1
 عرض أفالم لإلدارة الناجحة للبيت وتناول شخصيات مميزة في هذا المجال . -2
 زيارة ميدانية للمحاكم والتعرف على أسباب تفرق االسرة وإيجاد حلول لها . -3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .81

 االقتصاد المنزلي  / المركز علمي القسم ال .81

 HEHD439تصميم وتأثيثالمنزل رراسم / رمز المق .82

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .83

 2112 -2112سنوي  الفصل / السنة .84

عدد الساعات الدراسية  .85

 )الكلي(
 ساعة عملي 91ساعة نظري/  31

 24/12/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .82

 أهداف المقرر .82

 ته.دراسة التصميم الداخلي واسس التصميم الداخلي للمنزل بكل فضاءا-1

 الحديثة في التصميم الداخلي. دراسة المصطلحات -2

 دراسة التأثير السايكولوجي لاللوان في التصميم. -3

 دراسة عناصر التصميم الداخلي. -4

 دراسة نواع االضاءة المنزلية الطبيعية والصناعية واهميتها في التصميم. -5

 لعائلة.دراسة الشروط الواجب توفرها في اختيار ارض أو مسكن ل -2

 

 

 

 

 

 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرئق التعليم والتعلم والتقييم -9

 االهداف المعرفية -أ

 تعلم خطوات تأثيث كل غرفة من غرف المنزل. -1أ

 تعلم رسم خريطة المنزل كوحدة واحدة. -2أ

 تعلم خطوات تنسيق االلوان لغرف المنزل. -3أ

 –الستائر  –التحفيات  –اإلضاءة -لوحاتتعليم الطالبات على مكمالت تأثيث المنزل )ال -4أ

 المرايا(.

 تعليم الطالبات كيفية استخدام الخداع البصري في التصميم. -5أ

 تعليم الطالبات على المواقع الصحيحة لكل فضاء داخل المنزل. -6أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 هما.تعلم مهارة الدقة في رسم االثاث والمسافات بين -1ب

 تعلم مهارة تنسيق االلوان. -2ب

 تطوير مهارة وسائل الحصول على المعلومات باستخدام الحاسوب وشبكة االنترنيت. -3ب

 تطوير مهارة الربط بين  المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي. -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 شرح وتوضيح -1

 عرض نماذج -2

 لذكيةاالسبورة  -3

 طرائق التقييم

 االختبار النظري. -1

 عرض نماذج. -2

 االنشطة البيتية. -3

 البحوث والتقارير واوراق العمل. -4

 االسئلة الشفوية اثناء المناقشة. -5

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 المالحظة )توجيه االنتباه( لما يتم طرحه من معلومات. -1ج

 التحليل والتفسير. -2ج

 االستنتاج.-3ج

 ة االيجابية.المشارك-4ج

 االستعداد النفسي والميل لتلقي المعلومات. -5ج

 طرائق التعليم والتعلم

 شرح وتوضيح -

 عرض نماذج -2

 مناقشات وطرح االسئلة اثناء المحاضرةال -3

 طرائق التقييم

 االختبار النظري. -1

 عرض نماذج. -2

 البحوث والتقارير واوراق العمل. -3
 



 

 

 

 
 88الصفحة 

 
  

 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 تصميم وتأثيث المنزل

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

االسبوع 

 االول
تتعرف الطالبة على  1

 تعريفه واهدافه
مقدمة في تصميم 

 المنزل
القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
االسبوع 

 الثاني
تتعرف الطالبة على  1

 استعماالت كل قسم
القاء  تصميم المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
االسبوع 

 الثالث 
تتعرف الطالبة على  1

غرفة االستقبال 

 وغرفة الجلوس

منطقة المعيشة 

 الجماعية
القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

الرابع 

 والخامس

تتعرف الطالبة على  1

غرفة النوم غرفة 

 تبديل المالبس

منطقة المعيشة 

 يةاالنفراد
القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

 السادس
تتعرف الطالبة على  1

اهميتها وموقعها 

والشروط الواجب 

 توفرها

منطقة تدبير المنزل 

المطبخ، المخزن، 

 غرفة العمل

القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

 السابع
تتعرف الطالبة على  1

 موقعه وتنظيم ادواته
القاء  ركن العمل في المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
االسبوع 

 الثامن
تتعرف الطالبة على  1

اشكالها وميزاتها 

 وعيوبها

القاء  الخرائط المنزلية

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

 التاسع
تتعرف الطالبة على  1

شروط اختيار موقع 

 االرض للبناء

القاء  اختيار موقع المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

بوع االس

 العاشر
تتعرف الطالبة على  1

حساباتها واسقاطها 

على موقع قطعة 

 االرض

القاء  مساحة خريطة المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

الحادي 

 عشر

تتعرف الطالبة على  1

قياساتها وحساباتها 

 وطريقة رسمها

القاء  الساللم

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

 الثاني عشر
طالبة على تتعرف ال 1

 الكلفة المادية للبناء
القاء  كلفة بناء المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
االسبوع 

 الثالث عشر
تتعرف الطالبة على  1

 اهميتها وتصاميمها
المساحات الخارجية 

 والحديقة
القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
االسبوع 

 الرابع عشر
تتعرف الطلبة على  1

اهميتها وانواعها 

 في المنزل وتوزيعها

القاء  االضاءة في المنزل

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

االسبوع 

الخامس 

 عشر

تتعرف الطالبة على  1

نظرياتها، وابعادها 

 وتأثيراتهافي ساكني 

القاء  االلوان

 محاضرة
االمتحان 

 النظري
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 االسابيع

السادس 

عشر 

والسابع 

عشر 

والثامن 

عشر 

والتاسع 

عشر 

 والعشرون

والحادي 

 والعشرون

تطبيقات تدريسية في   

المدارس المتوسطة 

 واالعدادية المنزل

  

االسبوع 

الثاني 

 والعشرون

تتعرف الطالبة على  1

 تطبيقات هذه القواعد
القواعد االساسية في 

 التصميم
القاء 

 محاضرة
االمتحان 

 النظري

 االسابيع

الثالث 

 والعشرون

والرابع 

 والعشرون

والخامس 

 والعشرون

على  تتعرف الطالبة 1

اسس التصميم في 

 الفضاء الداخلي

القاء  اسس الفن والتصميم

 محاضرة

االمتحان 

 النظري

 االسابيع

السادس 

والعشرون 

والسابع 

والعشرون 

والثامن 

 والعشرون

تتعرف الطالبة على  1

الفضاءات والحجوم 

 وغيرها

النقطة والخطوط 

 واالشكال

القاء 

 محاظرة

االمتحان 

 النظري

الجزء 

 العملي

     

االسبوع 

 االول
تتعرف الطالبة على  3

المواد المطلوبة 

وتعليمات في رسم 

الخرائط على الورق 

 البياني

االمتحان  تطبيق عملي رسم الخرائط المنزلية

 العملي

االسبوع 

 الثاني
تعريف الطالبات على  3

القياسات النموذجية 

 والرموز المستعملة

رسم االبواب 

 والشبابيك والجدران
االمتحان  ليتطبيق عم

 العملي

االسبوع 

 الثالث
تعريف الطالبات على  3

كيفية الرسم وتوزيع 

 االثاث

االمتحان  تطبيق عملي رسم غرفة االستقبال

 العملي

االسبوع 

 الرابع
تعريف الطالبات  3

علىقياسات الغرفة 

رسم خارطة غرفة 

 النوم مؤثثة
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي
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واالثاث وخطوط 

 المرور 
السبوع ا

 الخامس
تعريف الطالبات على  3

حجوم ومقاسات 

ادوات الحمام وتطبيقها 

 بالرموز

تطبيق رسم خارطة 

 الحمام
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

 السادس
تعريف الطالبات على  3

المخازن االرضية 

والجدارية ومثلث 

 العمل

تطبيق رسم خريطة 

 المطبخ بكل تفصيالتها
حان االمت تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

 السابع
تعريف الطالبات على  3

مواقع االبواب 

 والشبابيك

تطبيق رسم خارطة 

 غرفة العمل والمخزن
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

الثامن 

 والتاسع

تعريف الطالبات  3

علىمحاسن وعيوب 

 الخرائط 

تتمرن الطالبة على 

 نقط الخرائط المنزلية
ن االمتحا تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

العاشر 

والحادي 

عشر 

والثاني 

 عشر

تعريف الطالبات على  3

رسم خاارطة لمنزلها 

 في المستقبل

تطبيق فعلي لرسم 

 خريطة كاملة للمنزل
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

 الثالث عشر
تعريف الطالبات على  3

عمل عجلة االلوان 

 الرئيسية الثالث

االمتحان  تطبيق عملي دراسة عملية لاللوان

 العملي

االسبوع 

 الرابع عشر
تعريف الطالبات على  3

كيفية تدرج اللون 

 الواحد

عمل سلم الكثافة 

 اللونية
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي

االسبوع 

الخامس 

 عشر

تعريف الطالبات على  3

كيفية تدرج القيمة 

الضوئية باضافة اللون 

 االبيض

عمل سلم القيمة 

 لوانالضوئية لال
االمتحان  تطبيق عملي

 العملي

 االسبوع

السادس 

عشر 

والسابع 

عشر 

والثامن 

عشر 

والتاسع 

عشر 

 والعشرون

والواحد 

 والعشرون

تطبيقات تدريسية في   3

 المدارس
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 البنية التحتية -12

امل النجار، جامعة بغداد، ب -ملزمة تصميم المنزل( 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 ت،العراق، مطبعة جامعة بغداد.

امل صادق الحسني، مطبعة  -( تخطيط وتصميم المنزل2

 .1995جامعة بغداد، 

، معتصم عزمي 2005( مدخل في التصميم الداخلي، 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 الكرابلية.

، 2006ات المنزلية، ( اعمال الديكور والمفروش2

 المهندس عمار درويش.

، جرجيس 1994( التصميم الداخلي المفروشات، 3

 خوري وآخرون.

الكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  ()

1) Inside Today. 

2)Intteriordesing. 

3) Joumal of Home Economics. 

4) VoLumE. 

 تقارير الطالبات

 التأثير السايكولوجي لاللوان في التصميم.. (1

توظيف الفراغ تحت السلم بطريقة جمالية  (2

 ومنفعية.

 المرايا وانعكاساتها في التصميم الداخلي. (3

 (myourhome.co-www.build1 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

-and-sa/lifestyle/home-www.msn.com/ar2)

garden 

www.homify.sa/ideabooks/2927246/233)  

 

االسبوع 

الثاني 

والعشرون 

والثالث 

والعشرون 

والرابع 

والعشرون 

والخامس 

والعشرون 

والسادس 

والعشرون 

والسابع 

 والعشرون

والثامن 

والعشرون 

والتاسع 

والعشرون 

 والثالثون

تتعرف الطلبة على  3

معلومات تخص 

القواطع، والحواجز، 

النوافذ، االبواب، 

الجدران، السقوف 

الثانوية، االرضيات 

السجاد والستائر، 

االثاث وتاريخها، 

االخشاب الزهور، 

مكمالت الزينة، 

النباتات الداخلية، 

فرش االرضية، 

قمشة المخازن، اال

المستخدمة في تزيين 

 وتأثيث المنزل.

تعد الطالبة لتقرير 

نظري أو عملي أو 

كالهما في أحد 

المواضيع ذات العالقة 

والتي تعتبر مكملة 

لتصميم المنزل وتأثيثه 

وتقوم بالقائه على 

 طالبات الصف

القاء 

 محاظرة
االمتحان 

 العملي

http://www.build-yourhome.com/
http://www.msn.com/ar-sa/lifestyle/home-and-garden
http://www.msn.com/ar-sa/lifestyle/home-and-garden
http://www.homify.sa/ideabooks/2927246/23
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 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 تعلقة بالطرق الحديثة لتصميم المنزل وتأثيثه.( عمل تقارير م1

( عرض احدث ما توصل له العلم في مجال التصميم الداخلي وخاصة الورق ثالثي االبعاد في تغليف جدران 2

 المنزل.

 ( الزيارات الميدانية لمواقع بناء تنطبق عليها المواصفات العالمية.3

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 

 / كلية التربية للبنات  جامعة بغداد المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي     / المركز علمي القسم ال -2

   108HE PS             (1أسس خياطة ) اسم / رمز المقرر -3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة -5

 عمليساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  -2

 هداف المقررأ -8

لمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 تعليم استخدام ماكنة الخياطة )بأنواعها المختلفة(.  -1
 تعليم استخدام مصطلحات الخياطة.  -2
 تعليم أسس الخياطة.  -3
 تعليم التطبيق العملي لكل نموذج.  -4
 تعليم االختبارات العملية بواسطة اليد )الخياطة اليدوية(.  -5
 ستقبلية.الطالبة مهارة يدوية لألعداد للحياة المتعليم   -6

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج  .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تصحيح الخطأ ان وجد واكساب الطالبة مهارة االتقان  -1أ

 مراحل تعلم األسس األولية للخياطة . -2أ

 مراحل تنفيذ هذه النماذج باستخدام الماكنة واليد.  -3أ
  أوجه الخطأ. تقييم النماذج ومعرفةمرحلة  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات فنية وجمالية . – 1ب

 مهارات تدريبية باستخدام الماكنة.  - 2ب

 تعريف لطالبة بأهمية الخياطة لما لها من دور في خلق فتاة انيقة. – 3ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح . -1
 ج .طريقة عمل النموذ -2
 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي . -3

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات عملية. -1
 اختبارات نظرية. -2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مالحظة وادراك. -1ج

 االستنتاج والتقييم. -2ج

 التنفيذ والتقويم. -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح . -1
 .طريقة عرض النموذج  -2
 طريقة التعليم الذاتي . -3
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 بنية المقرر  -11

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاال

 المطلوبة

 طريقة التقويم طريقة التعلم اسم الوحدة /الموضوع

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 ساعة 2

 

 

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 

 

 ساعة 2

تدريب الطالبة 

 على

 

 

البة تدريب الط

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

معرفة  –األسبوع األول ) ماكنة الخياطة الكهربائية 

 وطرق تشكيلها .اجزائها 

 

 

( التدريب على شكل الخطوط المنحنية 2األسبوع )

 والزوايا بماكنة الخياطة .

 

 

( شكل الخطوط المنحنية والزوايا بماكنة 3األسبوع )

 الخياطة .

 

( االدوات األساسية للخياطة والتعرف 4األسبوع)

عليها . التمرن على استعمالها . مزايا كل منها التقان 

 طة .مهارات الخيا

 

( األدوات الملحقة بماكنة الخياطة التعرف 5األسبوع )

عليها . استعمال قدم السحاب لوضح السحاب 

 والحبل .

 

( تكملة األدوات الملحقة بماكنة الخياطة 6األسبوع )

آلة تحديد  –الكفافة الضيقة  –استعمال قدم الزم  –

 عرض عالوة الخياط.

 

ماكنة الخياطة  ( تكملة األدوات الملحقة ب7األسبوع )

المحاضرة 

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

 

المحاضرة 

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

 

المحاضرة 

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

المحاضرة 

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

 

المحاضرة 

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

المحاضرة 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية . -1
 االختبارات النظرية . -2

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات التمكن . -1د

 مهارات اإلنجاز. -2د
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8 

9 

 

10 

 

11 

12 

 

    13 

 

 ساعة 2

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 

 ساعة 2

 ساعة 2

 

 

 

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

 

تدريب الطالبة 

 على

تدريب الطالبة 

 على

 

آلة تحديد فتحات  –آلة تحديد عرض عالوة الخياطة 

التعرف  –تثبيت االزرار بواسطة الماكنة  –االزرار 

 على بعض األدوات األخرى .

 

أنواع  –( الخياطة اليدوية غير الثابتة 8األسبوع )

 السراجات

( الخياطة اليدوية الثابتة) الغرزة 9األسبوع )

الغرزة  –لغرزة الماسكة ا –المرجعة بأنواعها 

 المسحورة ، غرزات فتحات االزرار(.

 

( الشريط الموروب ) القيراج( 00-01األسبوع )

 مواصفاته.تحضيره.تاشيره. قصه.وصله .كيه

( الشريط الموروب المستمر 03-02األسبوع )

 كيه–قصه  -تاشيره-تحضيره-مواصفاته

–( الغبنات )البفسات(أنواعها 05-04األسبوع )

 طرق انهائها .–استعاالتها –ها اشكال

عرض 

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

 

المحاضرة 

 عرض

النموذج 

وتطبيق 

 خطواته

 

 المحاضرة

 المحاضرة

 

 المحاضرة

 المحاضرة

 

 

 

نظري االختبار  ال

 والعملي

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

االختبار  النظري 

 والعملي

 

 

 

 

 البنية التحتية -12

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 موسوعة الخياطة )سنجر( )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 بها                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 وملزمة الخياطة –مجلة بوردا 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 كتاب تفصيل وخياطة المالبس للنساء 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   -13

 السبورة الذكية واعتماد زيارات ميدانية  –في عرض النماذج والحاسب االلكتروني شو  استخدام الداتا

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 / كلية التربية للبنات جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي     المركز /العلمي القسم  .2

     HE PS 221           2أسس خياطة  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 عملي  ساعة 90 )الكلي(ة عدد الساعات الدراسي .2

 2112\2\12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 
 أهداف المقرر .8

 تعلم استخدام ماكنة الخياطة 

 تعلم استخدام مصطلحات الخياطة 

 تعلم أسس الخياطة 

 تعلم التطبيقات الملية لكل نموذج 

 تعلم االختبارات بتطبيقها يدويا وباستخدام ماكنة الخياطة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها والتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الجمخر -11

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة والفهم -1أ

 مراحل تعلم األسس األولية للخياطة -2أ

 مراحل تنفيذ هذه النماذج باستخدام الماكنة  -3أ
 زيادة قدرة الطالبة وفاعليتها بهذا المجال -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات فنية تمكنها من أداء النموذج – 1ب

 مهارات تدريبية باستخدام الماكنة  – 2ب

   مهارات معرفية بكل جوانب أسس الخياطة – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 طريقة المحاضرة والتطبيق العملي 

 طريقة عمل النموذج
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات عملية 

 تبارات نظرية اخ

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على توسيع االدراك في فهم النموذج -1ج

 العمل بنشاط وفاعلية -2ج

   القدرة على التنفيذ والتقويم -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح 

 طريقة عرض النماذج 

 طريقة التعلم الذاتي 

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية 

 االختبارات النظرية 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة التمكين واعداد وخياطة النماذج -1د

 مهارة االدراك والفهم للمادة -2د

    مهارة االنجاز-3د
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 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات ألسبوعا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعلم تنظيف الحافات  ساعة  2 االول

 السائبة...سبعة أنواع 
عرض  انهاء الحافات السائبة 

النموذج 

وتطبيق 

خياطته عمليا 

على ماكنة 

 الخياطة 

التطبيق 

العملي اليومي 

على ماكنة 

 اطة الخي

تعلم خياطة الخياط  ساعة 2  الثاني 

 المسطح 

 الخياط الفرنسي 

  انهاء الحافات السائبة 
= 

 
= 

تعلم الكف ..ثنيات  ساعة 2 الثالث

 المالبس 

الثنيات في الخياطات 

 الطولية 

الثنيات باستخدام 

 الغرزة الماسكة 

الثنية باستخدام ماكنة 

 الخياطة 

  ثنيات المالبس 
 

= 

 
 

= 

الثنية في الحافة  ساعة 2 بع الرا

 المبرومة 

الثنية في التنورة 

 الكلوش 

الثنية باستخدام غرزة 

السورفلية الثنية 

 باستخدام غرزة اللقط 

  ثنيات المالبس 
= 

 
= 

الخامس 

 والسادس 
تعلم عمل فتحة الشق  ساعة 2

 والفتحة البسيطة 
 =         =         الفتحات

السابع 

 والثامن 
االختبارات النظرية  ساعة 2

والعملية للنماذج التي 

 سبق شرحها 

   

التاسع 

والعاشر 

والحادي 

 عشر 

تعلم عمل التقويرات  ساعة 2

الدائرية والمربعة 

 والمثلثة 

 =         =         التقويرات 

الثاني عشر 

والثالث 

 عشر

 

 

  

تعلم عمل فتحات  ساعة 2

االزرارباستخدام 

قطعة قماش وعرى 

 الخارجية  القماش

فتحات االزرار 

وعرى القماش 

 الخارجية 

         =         = 
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 البنية التحتية  -12

 الكتاب المنهجي ألسس الخياطة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

  

Prefect selbast Schneider 

 لكتب والمراجع التي يوصى بها                اـ ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Burda k612 couture facile 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
www.khyata.com 

 2010دليلك المصور  \كتاب تعليم الخياطة الشامل 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

   

 استخدام الداتا شو في عرض النماذج والحاسب االلكتروني 

 استخدام السبورة الذكية 

 

الرابع عشر 

والخامس 

 عشر 

تطبيق عملي لنموذج  ساعة 2

معين )حماالت مطبخ 

 او عمل لعبة (

 =         =         نشاط صفي 

السادس 

عشر والسابع 

عشر والثامن 

 عشر 

تعلم عمل السحاب  ساعة 2

المخفي والظاهري 

 جزئيا والظاهري كليا 

 =         =         السحابات 

التاسع عشر 

الى الخامس 

 والعشرون 

تعلم أنواع الجيوب  ساعة 2

الخارجية بدون بطانة 

والخارجية ببطانة 

والجيوب بالفتحات 

الطولية للرداء 

والجيب الذي يشبه 

فتحة االزرار والجيب 

الرجالي والجيب ذو 

 القلبة 

 =         =         الجيوب 

السادس 

 والعشرون
تطبيق عملي لنموذج  ساعة 2

 تختاره الطالبة 
 =         =          نشاط صفي 

السابع 

والعشرون 

والثامن 

 والعشرون 

االختبارات النظرية  ساعة 2

 والعملية للفصل الثاني 
 =          =          االختبارات 

التاسع 

والعشرون  

 والثالثون 

تطبيقات عملية  ساعة 2

ومراجعة للمادة وبدأ 

االمتحانات العملية 

 النهائية 

 =          =         تطبيقات عملية مختلفة 

      

http://www.khyata.com/
http://www.khyata.com/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 قسم االقتصاد المنزلي    القسم العلمي  / المركز -2

 HEGP 213  علم نفس النمو اسم / رمز المقرر -3

 اسبوعي حضور المتاحةأشكال ال -4

 2115/2112 سنوي الفصل / السنة -5

 نظري ( ساعة21) عدد الساعات الدراسية )الكلي( -2

 2112/ 2/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  -2

 أهداف المقرر -8

 تقسيماته–مراحل النمو –تزويد الطالبات بالمفاهيم االتية: معنى النمو  -

 
–الشيخوخة( –الرشد –المراهقة  -ة من مراحل النمو ) الطفولةاهم المتطلبات لكل مرحل اهميته -

 التوافق  -التعلم  -النضج
 –تزويد الطالبات باهم المشاكل التي تعترض النمو في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة المراهقة  -

 وكيفية التغلب على هذه المشاكل فضال عن التعرف على مشاكل الشيخوخة .
الطريقة -اساليب جمع المعلومات -التجريبي( -االرتباطي -نفي النمو ) الوصفيمناهج البحث في علم  -

 المستعرضة-الطولية
 العوامل البيئية–العوامل الوراثية –العوامل المؤثرة في النمو  -
 اهم المؤسسات االجتماعية التي تقدم وتعمل على مساعدة االطفال والمراهقين على النمو. -

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا ك

 ؛البرنامج.

 رائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وط -11
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 األهداف المعرفية  )الفهم والمعرفة ( -أ

 معرفة االصطالحات المتعارف عليها لمراحل النمو في الطفولة المبكرة وكل مراحل حياة الفرد.  -1أ
 اهم متطلبات النمو في كل مرحلة من هذه المراحل والتعرف على العالقات فيما بينها -2أ

 كالت التي تعترض وتعوق النمو والسيما في مرحلة الطفولة والمراهقة.معرفة المش -3أ

 معرفة المنهجية او طريقة البحث-4أ
 معرفة المبادىء والتعميمات والنظريات التي تتناول موضوعات الطفولة -5أ
 تذكر واسترجاع المعلومات دون تغيير)معرفة الحقائق المحددة(  -2أ

 صة بالمقرر. األهداف المهاراتية الخا  -ب 

 مهارة الطالبات في تقسيمات المراحل العمرية المختلفة والنمو فيها بثقة وبراعة. – 1ب

 مهارة  االدراك الحسي في  كيفية مساعدة االطفال والمراهقين وحتى الشيوخ  – 2ب

 مهارة التنظيم للمعلومات المتناولة – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح -

 اء المحاضرالق -
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية -

 التقارير والدراسات واالبحاث -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 توجيه االنتباه ) المالحظة( لما يتم طرحه من معلومات.-1ج

 االستعداد النفسي والميل لتلقي المعلومات. -2ج

 االستجابة الموجهة. -3ج

 بية.المشاركة االيجا  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة القاء المحاضرة. -

 الشرح والتوضيح. -
 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات )االختبارات النظرية ( اليومية والشهرية. -

 التقارير واالبحاث. -

 
 ر الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطو -د 

 مهارة توظيف المعلومة واالستفادة حسب مراحل النمو والمشكالت التي تعوق النمو. -1د

 تطوير قدرة الطالبات على مساعدة االطفال والمراهقين في حل ازمات النمو. -2د

 تطوير قدرة الطالبات على مساعدة كبار السن في  التاقلم مع مشكالت الشيخوخة وامراضها. -3د

اكتساب المعلومات التي تساعد وتطور قدرة الطالبات في التعرف على اهم المؤسسات    -4د

 االجتماعية الداعمة للنمو
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات االسبوع

 التعلم

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة او الموضوع

ساعة  2 1

 نظري

تتعرف الطالبة 

 -على :

 –النمو  نفس علم مفردات

 / النمو نفس علم الى خلمد

 واهدافه النمو نفس علم تعريف

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 2

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 النمو دراسة اهمية -

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 3

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 والنضج النمو - النمو معنى

 والتطور

شرح 

 وتوضيح+

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 4

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 للنمو العامة والقوانين المبادئ  -

 والتطور

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 5

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 –النمو  مظاهر  - النمو مراحل

 الوراثة -النمو في المؤثرة العوامل

 

شرح 

وتوضيح+ 

 رةالقاء محاض

 االمتحان

ساعة  2 6

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

شرح  البيئة -الغدد 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 2

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

شرح  العوامل االخرى -الغذاء

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 9

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 مناهج البحث في علم نفس النمو

 

 شرح

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 9

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 –اساليب جمع المعلومات   -

 تصاميم البحوث / الطولية

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 10

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 –المستعرضة   الطريقة

 انواع البحوث التجريبية

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

   امتحان  ساعة  2 11

ساعة  2 12

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 تقسيماتها-الطفولة  مرحلة -

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 13

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 -والرضاعة المهد مرحلة

  -المبكرة الطفولة المطالب مرحلة

 المطالب

 

شرح 

وتوضيح+ 

 ةالقاء محاضر

 متحاناال
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ساعة  2 14

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 مشكالت الطفولة بعض

 اسباب والعالج-/ العدوان

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 15

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 /   -مص االصابع

 اسباب وعالج /

 التبول الالارادي

 / االسباب وطرق التغلب 

 على المشكلة

شرح 

وتوضيح+ 

 محاضرة القاء

 االمتحان

ساعة  2 16

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 قضم االظافر/

 االسباب وطرق التغلب 

 -على المشكلة

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 12

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 اسبابه–انواعه –الخوف 

 طرق التغلب على المشكلة–

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 19

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 المتوسطة / الطفولة مرحلة

 المتاخرة الطفولة مرحلة

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 19

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 االجتماعية المؤسسات دورة

 للطفل االجتماعية  التنشئة 

 

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 20

 نظري

رف الطالبة تتع

 على :

 – االسرة  / االجتماعية التنمية  -

 االقران جماعة تاثير

شرح 

وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 21

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 االعالم وسائل تاثير -المدرسة

 التنشئة في

 

شرح 

وتوضيح+ 

 محاضرة

 االمتحان

 امتحان  ساعة  2 22

 

  

ساعة  2 23

 نظري

لطالبة تتعرف ا

 على :

 المبكرة / المراهقة مرحلة

 والمتاخرة المتوسطة المراهقة مرحلة

 

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 24

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 المراهقة/  مشكالت بعض

 الجنوح

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 25

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 -حياة المراهق اهمية العمل في

 توافق المراهق للعمل

 

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان

ساعة  2 26

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

–اتجاهات المراهقين وميولهم 

مصادر اكتساب االتجاهات 

 والميول

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان

27 

 

 

 

 

ساعة  2

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 اتجاهات  العوامل المؤثرة في

 المراهقين وميولهم

 

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان
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 البنية التحتية  .11

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 -المراهقة–المدخل الى علم نفس النمو ) الطفولة  - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 د. الفت محمد حقي -الشيخوخة( علم نفس النمو

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 العلمية , التقارير ,....  ( ) المجالت
 كل الكتب التي تتناول علم نفس النمو

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 مواقع االنترنيت الخاصة بعلم نفس النمو

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 واقامة ورش عمل وحلقات دراسية تتناول مواضيع علم نفس النم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعة  2 28

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

  -مرحلة الشيخوخة

 اهم مطالب النمو فيها

شرح 

وتوضيح+ القاء 

 محاضرة

 االمتحان

 امتحان  ساعة  2 29

 

  

ساعة  2 30

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 

 

 

شرح  مراجعة عامة

القاء  وتوضيح+

 محاضرة

 االمتحان
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 ف المقررنموذج وص

 

 وصف المقرر

 

 

 / كلية التربية للبنات غدادجامعة ب المؤسسة التعليمية -1

 قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال -2

 HESC 112االحصاء التربوي      اسم / رمز المقرر -3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة -5

 نظري( ساعة 31) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -2

 2112/ 2/ 12 هذا الوصف  تاريخ إعداد -2

 أهداف المقرر -8

في مجال  -استخدامه –اهميته  -انواعه –تزويد الطالبات بالمفاهيم العلمية االتية: معنى االحصاء  -

 التربية
بعض الرسوم البيانية  –تزويد الطالبات بالمعلومات حول كيفية عمل الجداول التززيعات التكرارية  -

 المضلع التكراري(-ى التكراريالمنحن-) المدرج التكراري
 تزويد الطالبات بالمعلومات عن مقاييس النزعة المركزية والتشتت. -
–المعلم  -التوزيع الطبيعي -انواعها -العينة –تزويد الطالبات بالمفاهيم االتية: المجتمع االحصائي  -

 التقدير
 وانواعه واستخداماته. –تعرف الطالبات على معنى االرتباط  -

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

 : ) المعرفة والفهم( هداف المعرفية األ -أ

 
 قدرة الطالبات على التمييز واالدراك المعرفي للطرق االحصائية المتعددة. -1أ

 القدرة على استيعاب لمختلف الوسائل االحصائية. -2أ

 تطبيق بعض القوانين االحصائية.  -3أ
 ة على استرجاع وتكرار المعلومات دون تغييرالقدر-4أ
 معرفة المعايير لما يتم تناوله من معلومات ومواد . -5أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

 مهارة استخدام الوسيلة االحصائية وفق البيانات المعطاة بثقة وبراعة . – 1ب

 حصائي.مهارة استخراج العينات الممثلة للمجتمع اال  - 2ب

 ةمهارة رسم الرسوم البيانية بسرعة ودق – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح. -
 طريقة المحاضرة -

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية. -
 االختبارات النظرية ) اليومية والشهرية( -
 الواجب البيتي -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 حظة.االنتباه والمال -1ج

 المشاركة االيجابية. -2ج

 االستنتاج  والتقييم. -3ج

 التقويم والتنظيم.  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح. -
 القاء المحاضرة. -

 طرائق التقييم    

 االختبارات العملية. -
 االختبارات النظرية. -

 ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 

 اكتساب القدرة على التوصل الستخدام القوانين االحصائية المناسبة في ضوء البيات المعطاة.-1د

 القابلية على تحليل القوانين وتقويمها. -2د

 مهارة عمل جداول التوزيعات التكرارية والرسوم البيانية. -3د

 ائج والسيما لمعامالت االرتباطمهارة تفسير النت   -4د



 

 

 

الصفحة  

108 
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 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 التقييم

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة او الموضوع مخرجات التعلم الساعات االسبوع

 التقييم

ا ساعة  1

 نظري

تتعرف الطالبة 

 -على :

 –مقدمة في االحصاء 

 -تعريف االحصاء التربوي

 اهميته في التربية

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  2

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

-انواع االحصاء) الوصفي

 العاملي(–االستداللي 

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  3

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

–تعريفه –معنى القياس 

 –انواع القياس 

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  4

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

القياس  -القياس االسمي

 الرتبي

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  5

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

القياس –القياس النسبي 

 الفاصلي

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  6

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

المتغيرات 

)تعريفها( تصنيف 

المتغيرات –المتغيرات 

 النوعية

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  2

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

شرح وتوضيح+  –انواعها -المتغيرات الكمية

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  9

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

–تغيرات المستقلة الم

 المتغيرات التابعة

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  9

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 عرض البيانات وتبويبها

 )جدول التوريع التكراري(

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  10

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 عرض البيانات  

 )الفئات( وعمل الجداول

 التكرارية 

 ذو الفئات

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

   امتحان  ا ساعة 11

ا ساعة  12

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

تمثيل البيانات  

بالرسوم البيانية )المدرج 

 التكراري(

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  13

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 -المضلع التكراري 

 حنى التكراريالمن

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  14

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

التكرار -التكرار المئوي

 النسبي

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  15

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 مقاييس النزعة المركزية معناها

 استخداماتها–اهميتها –

شرح وتوضيح+ 

 ضرةالقاء محا

 االمتحان

ا ساعة  16

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 -الوسط الحسابي

 عيوبه-استخداماته

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان
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 البنية التحتية  -12 
 

 
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية.تاليف  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 لخليليد. احمد سليمان عودة    د. خليل يوسف ا -
مبادىء االحصاء في التربية وعلم النفس  د. عبد  -

 الرحمن عدس
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جميع كتب  والمجالت العلمية التي تتناول االحصاء التربوي 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 قع االنترنيت التي تتناول االحصاء التربويموا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 ساعة يوميا. 2زيادة عدد الساعات النظرية من ساعة وجعلها  -
 توفير القاعات الدراسية المالئمة والمناسبة المتوافر فيها جميع العناصر الضرورية للدراسة -

 

ا ساعة  12

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

وطرق  -انواعه–الوسيط 

 استخراجه

 المنوال وطرق استخراجه

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  19

 نظري

رف الطالبة تتع

 على :

- ومقاييس التشتت–التشتت 

 المدى

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

 

 

ا ساعة  19

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

  –التباين   -االنحراف الربيعي

 االنحراف المعياري

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  20

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

مقدمة عن –االرتباط 

 اهميته -انواعه-االرتباط

 –معامالت االرتباط 

 مؤشرات االرتباط

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

   امتحان  ا ساعة 21

ا ساعة  22

 نظري

مقدمة عن معامل ارتباط  

 اهميته-استخدامه–بيرسون 

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  23

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

  -باط سبيرمانمعامل ارت

 اهميته -استخدامه

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  24

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

 -تفسير معامل االرتباط

 –حسب القيمة 

 -حسب السببية

 حسب معامل التحديد

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان

ا ساعة  25

 نظري

تتعرف الطالبة 

 على :

لعينات ا-المجتمع االحصائي 

 -وانواعها

 معنى المعلم و التقدير

شرح وتوضيح+ 

 القاء محاضرة

 االمتحان
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 كلية التربية للبنات /قسم االقتصاد المنزلي     / المركز علمي لقسم الا -2

     HEPH 333ارشاد وصحة نفسية اسم / رمز المقرر-3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة -4

 2115/2112 سنوي الفصل / السنة -5

 ساعة نظري 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  -2

 أهداف المقرر -8

تعريف الطالبات باهمية االرشاد التربوي للطالب في المدارس وماهي مفاهيمه واسسه ومجاالته 

 ونظرياته والمشكالت المدرسية 
التي يتناولها االرشاد التربوي والصحة النفسية وعالقاتها واهميتها ومعايير الشخصية السوية 

 والالسوية وماهي بعض 
 ات الصحة النفسية .مؤشر

 
 
 
 

لمقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11
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  هداف المعرفية األ -أ
 الفهم والمعرفة  -1أ

 تطبيقات  عملية  -2أ

 تعليم الطالبات اهمية االرشاد النفسي  -3أ
 تعريف الطالبات بكيفية معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطالب  -4أ
 الطالبات باهداف االرشاد  تعريف -5أ
 تعريف الطالبات بمعنى الصحة النفسية وماهي مؤشرات الصحة النفسية  -2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيفية ارشاد الطالبات  – 1ب

 كيفية حل مشكالت الطالبات  – 2ب

 كيفية تشخيص حاالت التأخر الدراسي  – 3ب

 اكل النفسية للطالباتكيفية معالجة المش    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح -
 وسائل ايضاح واعطاء امثلة من الواقع  -
 طريقة المحاضرة -

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية  -
 اختبارات شهرية -
 تقارير ومشاركات صفية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المالحظة واالدراك  -1ج

 ل والتفسير التحلي -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والمحاضرة -
 القاءالمحاضرة -

 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 القابلية على التحليل والتفكير  -1د

 اكتساب اسلوب في حل المشكالت  -2د

 تطويرمناهج واستراتيجيات االرشاد والصحة النفسية -3د

 ضع خدمات لالرشاد والتوجيه النفسيو   -4د
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الساعا االسبوع

 ت

 طريقة التقييم  يم طريقة التعل اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة

 االمتحان المحاضرة معنى االرشاد التربوي تتعرف الطالبة على ساعة  2 1

 االمتحان المحاضرة نشأة وتطور االرشاد ومفاهيمه  = =     2

 االمتحان المحاضرة مبررات االرشاد واهدافه  = = 3

4 
مناهج واستراتيجيات التوجيه  = =

 واالرشاد 

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة االسس الفلسفية لالرشاد  = = 5

 االمتحان المحاضرة برنامج التوجيه واالرشاد التربوي  = = 6

 االمتحان المحاضرة المشاكل التي يعاني منها الطلبة  = = 7

 االمتحان المحاضرة مجاالت واساليب التوجيه واالرشاد  = = 8

 االمتحان المحاضرة االخرى العالقة بين االرشاد والعلوم = = 9

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 10

 االمتحان المحاضرة مسلمات االرشاد ونظرية االرشاد  = = 11

 االمتحان المحاضرة نظرية التحليل النفسي ونظرية الذات  = = 12

 االمتحان المحاضرة النظرية السلوكية  = = 13

 االمتحان المحاضرة  نظرية العالج العقلي العاطفي = = 14

15 
نظرية السمات والعوامل ونظرية  = =

 العالج 

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 16

 االمتحان المحاضرة عطلة نصف السنة = = 17

18 
المشكالت التي يتناولها االرشاد  = =

 التربوي

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان اضرةالمح اسباب التاخر الدراسي  = = 19

20 
اساليب تشخيص حاالت التأخر  = =

 الدراسي

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الخدمات االرشادية والعالجية  = = 21

 االمتحان المحاضرة مفهوم الصحة النفسية  = = 22

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 23

 تحاناالم المحاضرة بعض مؤشرات الصحة النفسية  = = 24

 االمتحان المحاضرة الشخص السوي والالسوي  = = 25

 االمتحان المحاضرة بعض مشكالت النمو  = = 26

27 
معنى االزمة النفسية واسباب  = =

 ومصادرهااالزمات النفسية 

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الميكانزمات الدفاعية نمو ميكانزمات  = = 28

29 
انواعها  = =

 تعويض،االنسحاب،االسقاط،)ال

  االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة احالم اليقظة،التبرير،االنسحاب  = = 30
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 البنية التحتية  --12

 ال يوحد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
مبادىء االرشاد النفسي والتربوي،صالح حسن  -

 الداهري 
 فسي والتوجيه ،مصطفى محمود االرشاد الن -
 علم نفس الشخصية،داؤد عزيز حنا وناظم هاشم -

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

اساسيات في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ،شاكر مبدر جاسم 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 ت ....االنترني
 مواقع انترنيت خاصة بمادة االرشاد النفسي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

   

 توفير القاعات الدراسية المالئمة  -
 تطوير المنهج -
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 وصف المقرر

 

 

 / كلية التربية للبنات جامعة بغداد المؤسسة التعليمية -1

 قسم االقتصاد المنزلي   / المركز علمي القسم ال -2

 HECE 222لطفل        تربية ا اسم / رمز المقرر -3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة -4

 2115/2112 سنوي الفصل / السنة -5

 ساعة نظري 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  -2

 أهداف المقرر -8

ل في كل مرحلة وكيف تعريف الطالبات بنمو الطفل ومراحل الطفولة واهميتها وكيف يتطور نمو الطف

 بشكل  نساعد الطفل على النمو
سليم في جوانب النمو كافة . وماهي خصائص الطفولة وماهي المشكالت التي يتعرض لها وكيف يمكن 

 معالجتها.
 
 
 
 
 

الب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11
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 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

  هداف المعرفية األ -أ
 الفهم والمعرفة -1أ

 يقات عملية تطب -2أ

 تعليم الطالبات كيفية تربية الطفل  -3أ
 تعليم الطالبات بأساليب التربية الحديثة -4أ
 تعريف الطالبات بتطور نمو الطفل في مراحل الطفولة  -5أ
 تعريف الطالبات بكيفية معالجة مشكالت الطفولة  -2أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  

 لطفلكيفية تربية ا – 1ب

 كيف نعالج مشكالت االطفال – 2ب

    اساليب التنشئة االجتماعية الصحيح – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح

 وسائل ايضاح

 طريقة المحاضرة
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية

 اختبارات شهرية

 التقارير والدراسات
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 المالحظة واالدراك  -1ج

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم  -3ج

 االعداد والتقويم  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -

 القاء المحاضرة -
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية

 لية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 

 القابلية على التحليل والتفكير -1د

 اكتساب اساليب حديثة في تربية الطفل  -2د

 تعليم الطالبات كيفية تربية الطفل  -3د

 تعليم الطالبات معالجة المشاكل التي يتعرض لها الطفل    -4د
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1 
نظرة الى تربية الطفل في  تتعرف الطالبة على ساعة  2

 العصور العربية االسالمية

 االمتحان المحاضرة

2 
اهمية الطفولة عند العلماء  = =

 االجانب

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة مراحل الطفولة = = 3

4 
لعوامل المؤثرة في نمو وتطور ا = =

 الجنين

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الحمل ومراحلة = = 5

 االمتحان المحاضرة مرحلة الرضاعة = = 6

 االمتحان المحاضرة الفطام والنموالحركي = = 7

8 
العوامل المؤثرة في  = =

 النموالحركي 

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة نمواالجتماعيالنمو اللغوي وال = = 9

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 10

 االمتحان المحاضرة مرحلة ماقبل المدرسة = = 11

 االمتحان المحاضرة النمو اللغوي اسئلة االطفال = = 12

 االمتحان المحاضرة االدراك وتكوين المفاهيم = = 13

 االمتحان رةالمحاض النمواالنفعالي وحدة االنفعال = = 14

 االمتحان المحاضرة اساليب التنشئة االجتماعية = = 15

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 16

 االمتحان المحاضرة عطلة نصف السنة = = 17

 االمتحان المحاضرة اللعب عند االطفال = = 18

 االمتحان المحاضرة الطفولة المتاخرة = = 19

 االمتحان المحاضرة كيالنمو الجسمي والنموالحر = = 20

21 
النمو العقلي واالدراك وتكوين  = =

 المفاهيم

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الذكاء والتفكير  = = 22

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 23

 االمتحان المحاضرة النمو اللغوي والنمواالنفعالي = = 24

 االمتحان المحاضرة خصائص الطفولة المتاخرة = = 25

26 

المشكالت التي يتعرض لها  = =

الطفل في مرحلة الطفولة 

 المتاخرة

 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة االطفال الموهوبون = = 27

 االمتحان المحاضرة الطفل المحروم ثقافياً  = = 28

 االمتحان المحاضرة جنوح االحداث = = 29

 تحاناالم المحاضرة انواع الجنوح = = 30

 

 

 

 البنية التحتية  -12

 كتاب تربية الطفل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ال يوجد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
(تربية 2114لموزة،اشواق سامي والعبيدي ،عفراء ابراهيم )

 الطفل وبعض مشكالته )اسباب وعالج(

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 مواقع انترنيت خاصة بمادة تربية الطفل

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  - 13

   

 توفير القاعات الدراسية المالئمة -
 تطوير المنهج -
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبناتجامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

  قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي م الالقس .2

 214HEFR  تحضير أغذية اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 91ساعة نظري / 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

لطالبات بمصادر اطعمة المختلفة وفصول ظهورها وكيفية اختيارها وطرق تخزينا معرفة ا -1

 والمحافظة عليها ألطول مدة ممكنة.
 التعرف على القيمة الغذائية كاألطعمة والوصايا المتكاملة والتغذية السليمة وعالقتها بالصحة  -2
 تعليم الطالبات كيفية اعداد وجبات غذائية متوازنة -3
 الطالبات في مجال الغذاء والتغذية لعداد الطعام العام  تطوير مهارات -4
اعداد طالبات خريجات قادرات ومتمكنات في مجال الغذاء والتغذية الن يكن امهات المستقبل وكذلك  -5

صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر و

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 لتمكينهن في العمل بمجاالت مختلفة كالمستشفيات او في مجال السياحة الى مهنة التدريس.
 

 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال مقررات المخرج-11

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة وفهم مبادئ وتحضير الطعام  -1أ

 الخطوات الصحيحة المتبعة في اعداد الطعام -2أ

 تحضير وجبات غذائية صحية.  -3أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير مهارات الطالبات والفنية في اعداد الطعام  – 1ب

 تطوير خبرات الطالبات ومهاراتهم في مجال اعداد وتزيين االطعمة والمعجنات  – 2ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة الشرح والتوضيح -1
 طريقة المناقشة            -2
 طريقة المحاضرة والتطبيق العلمي -3

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان النظري والعملي

 جدانية والقيمية األهداف الو -ج

 مالحظة ادراك تفكير -1ج

 االستنتاج والتقييم -2ج

 النقد والتقوييم -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1
 طريقة التعلم الذاتي   -2   

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العلمية  -
 االختبارات النظرية  -

 منقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعطاء مهارات للطالبات في كيفية اعداد وتحضير وجبات غذائية صحية متوازنة -1د

 اعطاء مهارات للطالبات تغذوية تفيد ربات البيوت في اعداد وجبات صحية للعائلة -2د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع

جات مخر

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
تتعرف 

 الطالبة على

التعرف على مفردات المنهج بصورة شاملة 

وربط هذه المفردات مع المعلومات السابقة 

 من السنة االولى. 

طريقة الشرح  

والقاء 

 المحاضرات 

اجراء 

االختبارات 

العملية 

 والنظرية

شهرية مع ال

 عمل تقارير 

2 2 = 

الغذاء تعريف كامل وعالقة بالمجاميع 

 الغذائية الرئيسية . 

 

= = 

3 2 = 

االسبوع الثالث : اهداف دراسة الطعام، حفظ 

الطعام من الجراثيم المرضية ، تسممة 

 الطبعام.

= = 

4 2 = 
التفاعالت الغذائية ؤ)ظاهرة االنتشار في 

 لماء والسكر(. الطعام تكون أنواع تبلور ا

= = 

5 2 = 

الفواكه والخضروات ، دور الفواكه 

والخضروات في الخطط الغذائية للعائلة، 

العوامل التي تؤثر على كمية المعادن 

والفيتامينات ، تاثير العامل الوراثي ، الصنف 

 ، الوراثة. 

= = 

6 2 = 

االختالف في ظروف وعوامل النمو ، 

نذ حصادها المعامالت التي تجري عليها م

 ولحين عرضها في السوق. 

= = 

7 2 = 

البروتينات ، الكربوهيدرات والدهون في 

الفوكه والخضروات القيمة الغذائية للفواكه 

والخضروات المصنعة، تحضير الفواكه 

 والخضروات للمحافظة على قيمتها الغذائية

= = 

8 2 = 

طبخ الفواكه والخضروات والتغيرات التي 

ن الطعم ، التركيب اثناء  تطرأ على اللون

 الطبخ، طرق طبخ الخضروات والفواكه. 

= = 

9 2 = 
السالطة ، تحضير مكونات السالطة، وكيفية 

 المحافظة على طراوتها. 

= = 

10 2 = 

الصلصات المستعملة وانواعها ، كيفية عمل 

المايونيز والصلصة الفرنسية ، القيم الغذائية 

 ألنواع السالطات. 

= = 

11 2 = 

االسبوع الحادي عشر: الدهون، تكونها ، 

خواصها، الحوامض الشحمية االساسية 

 واهميتها، العوامل المستحلبة. 

= = 

12 2 = 

اللبيدات، بعض تفاعالت الدهن، اهمية الدهن 

في الغذاء )كما في تحضير انواع مختلفة من 

العجائن( وتأثير الحرارة على الدهن حسب 

 انواعها المختلفة

= = 

13 2 = 

الحليب ومنتجاته، اهميته ، مكوناته، القيمة 

الغذائية ، انواع الحليب ، تاثير الحرارة في 

 الحليب. 

= = 

14 2 = 
تخثر الحليب)بالحامض، األنزيم، الحرارة(، 

 الخاصة للحليب  ستعماالتاال

= = 
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15 2 = 

الكريم، الجبن، الزبد، مكونات كل منها، كيفية 

ت)اللحم، الدجاج صنع الجبن، البروتينا

والبيض( تركيب البروتين، اهميته، تاثير 

 الحرارة عليه. 

= = 

 = =  عطلة نصف السنة  = 2 16

17 2 = 

البيض ، اهميته، قيمته الغذائية، تركيبه، 

التغيرات التي تطرأ على البيض اثناء خزنه، 

اهمية البيض في إعداد وتحضير بعض 

عامل االطعمة وان يكون عامل استحالب او 

 مثخن..ز الخ. 

= = 

18 2 = 

اللحوم، انواعها ، الحمراء ونسبة الدهن 

والبروتين فيها واكثر طرق الطبخ في بعض 

خصائص الناتج سواء استعمل بصورة 

 رئيسية او جزئية. 

= = 

19 2 = 

البيضاء كالدواجن واالسماك، مراحل طهياً 

والصفات النوعية والحسية والتركيب للناتج 

البقوليات والمكسرات، اهميتها ، الغذائي، 

 قيمتها الغذائية. 

= = 

20 2 = 

األسبوع التاسع عشر: النشويات ، دورها في 

 تحضير الغذاء وخصائص المنتوج النهائي. 

 

= = 

21 2 = 
الشكريات ، انواعها المختلفة ومصادرها 

 الغذائية اثرها في تحضير األطعمة المختلفة. 

= = 

22 2 = 

دي والعشرون: الطحين ، األسبوع الحا

أنواعه ودوره في إعداد الخبز حسب نوع 

الحنطة المستخرج منها وخصائصه في 

 صفات الناتج. 

= = 

23 2 = 
االسبوع الثاني والعشرون: الكيك والعوامل 

 المؤثرة فيه. 

= = 

 = = البسكويت والعوامل المؤثرة فيه. = 2 24

 = = رة فيها. العجائن بانواعها والعوامل المؤث = 2 25

26 2 = 
العوامل المنفشة ، انواعها ، مصادرها ، 

 اهميتها

= = 

27 2 = 

المشروبات علىى اختالف انواعها ، تفاصيل 

عن الشاي والقهوة والكاكاو والفروق 

االساسية فيما بينها من حيث احتوائها على 

 المواد المنبهة مثال.. الخ. 

= = 

28 2 = 
ة والصناعية الطعوم والنكهات الطبيعي

 واصلها ودورها في تحضير االغذية. 

= = 

29 2 = 
تلبيسات الكيك وانواعها المختلفة، وحشوات 

 الكيك والمعجنات وانواعها المختلفة. 

= = 

30 2 = 
يدخل ضمن االسابيع االخرى الجراء 

 امتحانات. 

= = 
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 البنية التحتية  -12

 دال يوج ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب كيمياء االغذية،  الكيمياء والحياتية .  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الطهو التجريبي .... الخ الكتب. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 

 

 

 طة تطوير المقرر الدراسي خ -13

   

 استخدام الداتا شو في عرض النماذج والحاسوب االلكتروني

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر
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 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

   كلية التربية للبنات /قسم االقتصاد المنزلي  / المركز علمي القسم ال .2

 HE  FI  434الصناعات الغذائية          اسم / رمز المقرر .3

 عياسبو أشكال الحضور المتاحة .4

 2112/ 2115سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 91ساعة نظري و 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

الى تعريف الطالبات باالسس العلمية الصحيحة لعمليات التصنيع الغذائي والخطوات  يهدف هذا المقرر

 االساسبة الواجب اتباعها 
النتاج منتج ذو جودة عالية وقيمة غذائية واقتصادية مرتفعة , كما يهدف الى دراسة طرق تحديد جودة 

 المنتج الغذائي وكيفية 
 التحكم فيها من خالل عمليات االعداد والتداول والتصنيع المختلفة

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11
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  فية هداف المعراأل -أ
 معرفة الطالبة خواص الجودة لالغذية وطرق قياسها في المنتجات الغذائية  -1أ

 معرفةالقوانين والمواصفات والتشريعات الغذائية -2أ

 معرفة الظروف الصحية لالنتاج الغذائي والعوامل المؤثرة عليه -3أ
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الغذاءالتعرف على مكونات  – 1ب

 التعرف على الطرق المثلى لحفظ الغذاء  – 2ب

 التعرف على طرائق التصنيع لمنتجات االغذية المختلفة  – 3ب

   التعرف على مسببات تلف االغذية للحيولة من حدوثها  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح  -المحاضرة :

 المناقشة

 تطبيق عملي  -المختبرات العلمية :

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات 

 التقارير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح -المحاضرة :

 المناقشة

 تكليفات بحثية -تطبيق عملي           المكتبات : -المختبران العلمية :
 طرائق التقييم    

 االمتحانات

 التقارير

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و اراتالمه -د 

 اعطاء مهارات للطالبات تصنيع بعض االغذية وامكانية التوظيف في المنشات الغذائية-1د

 اعطاء مهارات للطالبات في مجال تحليل االغذية والعمل في مختبرات فحص الغذاء-2د

 ء معلومات تغذوية تفيد ربات البيوت في اعداد وجبات صحية للعائلة اعطا-3د

   امكانية الطالبة تحليل اسباب مشاكل التصنيع الغذائي االكثر شيوعا وعرض الحلول المناسبة لها -4د
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 بنية المقرر -11
اسم الوحدة / او  طريقة التعليم طريقة التقييم

 الموضوع

مخرجات التعليم 

 المطلوبة

 االسبوع عاتالسا

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

الصناعات 

الغذائية واهميتها 

 في حياة االنسان

تتعرف الطالبات 

على علم الغذاء 

وابعاد دراسة 

علم الغذاء 

والتصنيع 

 الغذائي.

 االول ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

صفات المواد 

 الغذائية

تتعرف الطالبات 

على الصفات 

الكيميائية 

يائية والفيز

والميكروبيولوج

ية والحسية 

 لالغذية.

 الثاني ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

السيطرة النوعية 

 لالغذية

تتعرف الطالبات 

على جودة الغذاء 

وتقييمه وطرق 

 قياسه.

 الثالث ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

التغييرات التي 

 تحدث في االغذية

تتعرف الطالبات 

على التغييرات 

لميكروبية ا

واالنزيمية 

والكيميائية التي 

تحدث في 

 االغذية.

 الرابع ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

التداول الصحي 

 لالغذية

تتعرف الطالبات 

على الشؤون 

الصحية في 

المنزل والمصنع 

 ومنافذ البيع.

 الخامس ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

تداول وتصنيع 

 التمورومنتجاتها

الطالبات  تتعرف

على تداول 

 التمور.

 السادس ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

تداول وتصنيع 

 التمورومنتجاته

تتعرف الطالبات 

على تصنيع 

منتجات التمور 

 المختلفة.

 السابع ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها

تتعرف الطالبات 

على صناعة 

الحبوب 

 ومنتجاتها, اهمية

الحبوب وتركيبها 

 وقيمتها الغذائية.

 الثامن ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها

تتعرف الطالبات 

على طحن القمح 

وصفات الطحين, 

تصنيع العجائن 

 الغذائية.

 التاسع ساعة 2

المحاضرة  االمتحان صناعة الخبز  تتعرف الطالبات   العاشر ساعة 2
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ات على مكون ومنتجات المخابز والشرح

منتجات المخابز, 

انواع الخبز 

 وطريقة تصنيعه.

 

 

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

صناعة الخبز 

 ومنتجات المخابز

تتعرف الطالبات 

على بعض انواع 

الكعكات ومنتجات 

 المخابز االخرى.

 الحادي عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

صناعة اغذية 

 االطفال

تتعرف الطالبات 

على صناعة 

اغذية االطفال, 

اهميتها وانواعها 

وطرق تصنيعها 

 وتعبئتها.

 الثاني عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

الحليب ومنتجات 

 االلبان

تتعرف الطالبات 

على اهمية 

الحليب وتركيبه 

 وقيمته الغذائية.

 الثالث عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

الحليب ومنتجات 

 االلبان

تتعرف الطالبات 

على صناعة 

بعض انواع 

الحليب, صناعة 

الزبد وصناعة 

 القشدة.

 الرابع عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

الحليب ومنتجات 

 االلبان

تتعرف الطالبات 

على صناعة 

المثلجات 

والمثلجات 

القشدية, صناعة 

الجبن وااللبان 

 المتخمرة.

 الخامس عشر ساعة 2

ة المحاضر االمتحان

 والشرح

تداول وتصنيع 

 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 

 على اللحم 

 السادس عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

تداول وتصنيع 

 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 

على التركيب 

الكيميائي للحم 

والتغييرات 

الحادثة بعد 

 الموت.

 السابع عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

وتصنيع  تداول

 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 

على الصفات 

النوعية للحوم 

الطازجة 

 والمصنعة

 الثامن عشر ساعة 2

المحاضرة  االمتحان

 والشرح

تداول وتصنيع 

 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 

على طرق طهي 

وحفظ اللحوم 

وصناعة بعض 

 منتجات اللحوم.

 التاسع عشر ساعة 2
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 البنية التحتية  -12

الكتاب المنهجي )الصناعات الغذائية الجزء االول والجزء  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الثاني (
 الجزء االول  –تصنيع االغذية  راجع الرئيسية )المصادر(  ـ الم2

 الجزء الثاني –تصنيع االغذية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 J.food technology -4كيمياء االغذية        -1
 J.food Science -5احياء االغذية المجهرية    -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
www .codexalimentarius.com 

www . fao. Org .com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

عن طريق   Power pointعرض المقرر الدراسي عن طريق محاضرات يلقيها استاذ المادة بواسطة  

الطالبات واسئلة للمناقشة لتطوير المفاهيم النظرية بطريقة الكومبيوتر .تتم خالل المحاضرة مداخالت من قبل 

 اسرع عن طريق الصور والمخططات المعروضة في المحاضرة

  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 : حفظ االغذية / م. باهرة محمود جعفر وصف المقرر

 

 

المحاضرة  االمتحان

 لشرحوا

تداول وتصنيع 

 االسماك

تتعرف الطالبات 

على تقسيم 

االسماك وصور 

تسويقها وتركيب 

جسمها والتركيب 

الكيميائي 

 لالسماك.

 

 العشرون ساعة 2

 

 

 

 

 

 

 

الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد /  كلية التربية للبنات

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم االقتصاد المنزلي 

 اسم / رمز المقرر .3
     329HE FB  حفظ اغذية    

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي 

 الفصل / السنة .5
 2112/ 2115 سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2
 ساعة عملي 121ساعة نظري /  21

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

لة عمره والمحافظة تعريف الطالبات بطرائق حفظ الغذاء ومنع فساد أو تلف األغذية المختلفة وإطا -1

 على العناصر الغذائية مع سالمة وجودة الغذاء.
طرائق حفظ األغذية منزليا المختلفة باستعمال درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة  التعرف على -2

والمواد المضافة الكيماوية والطبيعية والتجفيف ومزايا ومساوئ كل منها وحسب نوع الغذاء واختالف 

 مصدره.
 
 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

   هداف المعرفية األ -أ
التعرف على طرائق حفظ االغذية المتنوعة كالحفظ بالتعليب والتبريد والتجفيف  وباستعمال المواد  --1أ

 المضافة  الكيميائية والطبيعية ومزايا ومساوئ كل منها حسب نوع الغذاء ومصدره

وكيفية إطالة عمرها والمحافظة على  ى العوامل التي تؤدي إلى تلف أو فساد األغذيةالتعرف عل -2أ

 العناصر الغذائية مع سالمة وجودة الغذاء.

 التعرف على طرائق التعقيم النهائي لالغذية المعلبة واالدوات المستعملة في ذلك . -3أ

 اجة منزليا .التعرف على كيفية حفظ الخضراوات والفواكه الفائضة عن الح -4أ

التعرف على مواد التعبئة والتغليف والعبوات المختلفة  التي تستعمل في حفظ األغذية ومزايا  -5أ

 وعيوب كل منها .
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية قدرة الطالب على تحويل المعلومات إلى أساليب عمل ونشاط في المجال العملي   - 1ب  

 مهارة الطالبة في كيفية حفظ األغذية منزليا وكيفية التعامل مع عوامل فساد تنمية – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح .1

 طريقة المحاضرة  .2

 طريقة عرض طرق العمل  .3

 طريقة التعلم الذاتي  .4

 طرائق التقييم      

 

 اختبارات عملية  -1

 اختبارات نظرية -2

 
 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 مالحظة وادراك وتفكير  -1ج

 االستنتاج والتقييم  -2ج

 التنفيذ والتقييم-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح .1

 طريقة المحاضرة  .2

 طريقة عرض طرق العمل  .3

 طريقة التعلم الذاتي  .4

 طرائق التقييم    

 اختبارات عملية  -1

 اختبارات نظرية -2
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 البنية التحتية  -12

د.عبد علي مهدي و د.  – 1885تصنيع االغذية /الجزء االول  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صادق حسن الحكيم 
الصناعات الغذائية /الجزء الثاني / اسس وطرق حفظ االغذية  )المصادر(  لرئيسية ـ المراجع ا2

 د. حامد عبد الله جاسم  – 1828

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Physical Principles Preservation of Food. (2003). Second Edition, 

Revised and Expanded. by Marcus Karel and Darvl .Lund. 

The food safety information handbook. (2001). by Cynthia A. 

Roberts. Oryx Press. 

Organic Acids and Food Preservation. (2011). by Maria M. Theron 

and J. F. Rykers Lues. CRC Press. 

 

رونية, مواقع ب ـ المراجع االلكت

 االنترنيت ....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 اضافة معلومات حديثة الى المقرر وتحديث القديم منها . -1
 استعمال الداتاشو في عرض المحاضرات  -2

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأهيلية االعامة و المهارات -د 

 مهارة التمكين  -1د

 مهارة االنجاز  -2د

 

   

 ررقبنية الم -11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 ة التقييمطريق

 االختبار ألتحصيلي  محاضرة طبيعة المواد الغذائية ومكوناتها يتعرف الطالب على  2 0

 االختبار التحصيلي محاضرة الزراعة وانتاج األغذية يتعرف الطالب على 2 2

 االختبار التحصيلي محاضرة الصناعات الغذائية كوسائل لحفظ األغذية يتعرف الطالب على 2 3

 االختبار التحصيلي محاضرة مواد تعبئة وتغليف األغذية وميزاتها الطالب على يتعرف 2 4

 االختبار التحصيلي محاضرة أهمية استعمال العبوات وأنواعها يتعرف الطالب على 2 5
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 االختبار التحصيلي  محاضرة االمتحان الفصلي االول يتعرف الطالب على 2 6

 يتعرف الطالب على  2 7
الحرارة المرتفعة كالتعليب، حفظ األغذية ب

 منحنى وقت الموت الحراري للبكتريا
 االختبار التحصيلي محاضرة

 يتعرف الطالب على  2 8
خطوات التعليب، المعاملة الحرارية )البسترة 

 والتعقيم(
 االختبار ألتحصيلي  محاضرة

 ر التحصيلياالختبا محاضرة تلف األغذية المعلبة ومسببات تلفها يتعرف الطالب على 2 9

 االختبار التحصيلي محاضرة الحفظ بالحرارة المنخفضة )التجميد والتبريد( يتعرف الطالب على 2 01

 يتعرف الطالب على 2 00
الحفظ بالتبريد، الخضروات، اللحوم، األسماك 

 والبيض
 االختبار التحصيلي محاضرة

 االختبار التحصيلي محاضرة الحفظ بالتجميد، طرق التجميد يتعرف الطالب على 2 02

 االختبار التحصيلي  محاضرة األمتحان الفصلي الثاني يتعرف الطالب على 2 03

 االختبار ألتحصيلي  محاضرة خطوات تجميد الفواكه والخضروات يتعرف الطالب على  2 04

 االختبار التحصيلي محاضرة حفظ األغذية المطبوخة يتعرف الطالب على 2 05

 الب علىيتعرف الط 2 06
حفظ األغذية بالتجفيف/ أنواع التجفيف/المزايا 

 والعيوب
 االختبار التحصيلي محاضرة

 االختبار التحصيلي محاضرة تجفيف الفواكه والخضروات/ الكبرتة يتعرف الطالب على 2 07

 يتعرف الطالب على 2 08
التغيرات في الغذاء المجفف،معامل التجفيف، نسبة 

 التشرب
 ر التحصيلياالختبا محاضرة

 االختبار التحصيلي  محاضرة المضافات الكيمياوية، تصنيفها يتعرف الطالب على 2 09

 االختبار التحصيلي محاضرة الثالثاألمتحان الفصلي  يتعرف الطالب على  2 21

 االختبار ألتحصيلي  محاضرة السالمة الصحية للمضافات الكيمياوية، تصنيفها يتعرف الطالب على  2 20

 االختبار التحصيلي محاضرة حفظ األغذية باألشعاع يتعرف الطالب على 2 22

 يتعرف الطالب على 2 23
ميكانيكية التاثير باألشعاع، العوامل المؤثرة على 

 الجرعة األشعاعية
 االختبار التحصيلي محاضرة

 االختبار التحصيلي محاضرة االمتحان الفصلي الرابع يتعرف الطالب على 2 24

 االختبار التحصيلي محاضرة األعتبارات الواجب مراعاتها في تشعيع األغذية يتعرف الطالب على 2 25
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 االختبار التحصيلي  محاضرة صناعة المشروبات الغازية، المقدمة واألنواع يتعرف الطالب على 2 26

 ختبار التحصيلياال محاضرة القيمة الغذائية للمشروبات الغازية وأهميتها يتعرف الطالب على  2 27

 االختبار ألتحصيلي  محاضرة صناعة المربيات،المواد األولية والعوامل المؤثرة  يتعرف الطالب على  2 28

 االختبار التحصيلي محاضرة تصنيع العصير، الترويق، التعبأة والحفظ يتعرف الطالب على 2 29

 يتعرف الطالب على 2 31
نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط 

 (لحرجة )الهاسبا
 االختبار التحصيلي محاضرة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال .2

 437HENXتجارب غذائية                                       اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2112-  2115سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 121ساعة نظري /  21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

تعريف الطالبة باهمية الماء ومكوناته ذات العالقة الوثيقة قي مجال طهي المواد الغذائية وتاثير انواع انواع 

 المحاصيل عليها مع التعرف
لبيض التي تؤثر في مواصفات النواتج التي يدخل البيض في تحضيرها والتعرف على على مكونات ا

 مكونات الحليب وتاثيره في

الخصائص النوعية للمنتجات الغذائية التي يدخل  في تحضيرها الحليب وتاثير مكونات اللحوم بانواعها 

 على مواصفات جودة 

مكونات الفواكه والخضر وتاثيرها على مواصفات النواتج  اللحوم بعد اجراء مختلف المعامالت عليها واهمية

الغذائية وتاثير مكونات الزيوت والدهون على مواصفات المنتجات الغذائية الداخله في تحضيرها وتاثير 

 مكونات الطحين في عمل الخبز والمعجنات والكيكات والحلويات على اختالف انواعها 

 

 طرائق التعليم والتعلم والتقييموات البرنامج المطلوبة مخرج - 11

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على اهمية الماء وسولكه في الغذاء وانواع المحاليل-1أ

 التعرف على مكونات البيض وتاثيرها في المنتجات التي يدخل البيض في تحضيرها-2أ

 تحضيرها  التعرف على مكونات الحليب وتاثيرها في النتجات التي يدخل الحليب في -3أ
 التعرف على مكونات اللحوم  بانواعها وتاثيرها على مواصفات اللحم المنتج بعد المعامله-4أ

 التعرف على مكونات الفواكه والخضر وتاثيرها قي مواصفات النواتج -5أ
 التعرف على مكونات الزيوت والدهون وتاثيرها في النواتج   -2أ

 في النواتجالتعرف على مكونات الطحين وتاثيرها -2أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امكانية استخدام المعلومات النظريه في الجانب العملي– 1ب

 توظيف المهارات المكتسبة لتطوير المتجات الغذائية – 2ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

تعاريف للمصطلحات العلمية المحاظرات العلمية بكل ماتحتويه من شرح تفصيلي للمادة وبيان اهم ال

 واالهداف والنتائج والتوصيات المقترحة .

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اداء االمتحانات-1

 االجابة المباشرة على االسئلة المطروحة-2

 للحصول على المعلومة مع المصدر Open book Examاستخدام نظام -3

 موضوع اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بال-4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة مدى تفاعل الطالبة مع البرنامج العلمي-1ج

 مقدار استفادة الطالبة من المعلومات-2ج

 امكانية تطبيق المعلومات في الجانب الحياتي اليومي-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اداء االمتحانات-1

 ة المطروحةاالجابة المباشرة على االسئل-2

 للحصول على المعلومة مع المصدر Open book Examاستخدام نظام -3

 اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بالموضوع-4
 طرائق التقييم    

 اداء االمتحانات-1

 االجابة المباشرة على االسئلة المطروحة-2

 المصدرللحصول على المعلومة مع  Open book Examاستخدام نظام -3

 اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بالموضوع -4

 

 
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 نموذج وصف المقرر

 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
دة / أو اسم الوح

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      

 البنية التحتية  -12

 كتاب تغذية الطفل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

/أ.فاتن فخرالدين و أ.م.نوال 1881التجارب الغذائية/-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ابراهيم

 /أ.د.علي الشيباني 1888نيع االغذية/تص-2

 /أ.د.امجد بويا سوالق1881الخبز والمعجنات/-3

 /أ.د.باسل داللي1888كيمياء االغذية/-4

 /أ.د.عبد علي مهدي1828مبادء الصناعات الغذائية/-5
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

المراجع االلكترونية, مواقع ب ـ 

 االنترنيت ....
 يمكن استخدام مفاتيح الكلمات للدخول الي المواضيع المطلوبة

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 اضافة المعلومات الحديثه سوائ في كتب او مجالت او مقاالت علمية ويتم تطوير المنهج المقرر 
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 لمقرروصف ا

 

 

 للبنات جامعة بغداد /كلية التربية المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .2

 328HECNتغذية الطفل                                        اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2112-2115سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 21نظري /ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 عداد هذا الوصف تاريخ إ .2

 أهداف المقرر .8

تعريف الطالبة باهمية الحمل واالرضاع والطفولة منذ الوالدة لغاية نهاية مرحله المراهقة المبكرة واهمية 

 الغذاء والتغذية لما لها من دور
ناجحه فعال في نمو الجنين وسالمة الحمل والوالدة في اوانها وتمتع المرضع والرضيع بفترة ارضاع 

 وسلمية مع استفادة عالية للرضيع 
تمكنه من النمو والتطور بشكل سليم .ثم االستفادة من المعلومات التغذوية والبرامج الغذائيه والنصائح 

 الممنوحة لكي يتمكن الطفل
من الحصول على كافة العناصر الغذائيه من خالل التناول االمثل للحصص المطلوبة يوميا من المجاميع 

 ذائيه لينمو ويتطور بشكلالغ
 سليم ويكون عنصر فعال في المجتمع .اما مخرجات التعلم فهو اما العمل التدريسي او العمل المهني .

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11
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  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على اهمية الغذاء  والتغذية خالل فتره الحمل-1أ

 رف على اهمية الغذاء والتغذية خالل فتره االرضاعالتع-2أ

 التعرف على اهمية الغذاء والتغذية للطفل في السنه االولى من عمره -3أ
 التعرف على اهمية الغذاء والتغذية للطفل في سن ماقبل المدرسه-4أ

 التعرف على اهمية الغذاء زالتغذية للطفل في سن المدرسه -5أ
 لغذاء والتغذية للطفل في مرحلة المراهقة المبكرةالتعرف على اهمية ا  -2أ

 التعرف على اهم المشاكل التغذوية العالمية لالطفال-2أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اعداد جداول غذائيه خاصه بالفئات اعاله– 1ب

 معرفه القيمة الغذائية لالطعمة المتناولة – 2ب

  يم لالحتياجاتمطابقة هذه الجداول والق – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

المحاظرات العلمية بكل ماتحتويه من شرح تفصيلي للمادة وبيان اهم التعاريف للمصطلحات العلمية 

 واالهداف والنتائج والتوصيات المقترحة .

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اداء االمتحانات-1

 االجابة المباشرة على االسئلة المطروحة-2

 للحصول على المعلومة مع المصدر Open book Examاستخدام نظام -3

 اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بالموضوع -4

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة مدى تفاعل الطالبة مع البرنامج العلمي-1ج

 مقدار استفادة الطالبة من المعلومات-2ج

 لومات في الجانب الحياتي اليوميامكانية تطبيق المع-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 اداء االمتحانات-

 االجابة المباشرة على االسئلة المطروحة-2

 للحصول على المعلومة مع المصدر Open book Examاستخدام نظام -3

 اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بالموضوع-4
 طرائق التقييم    

 داء االمتحاناتا-

 االجابة المباشرة على االسئلة المطروحة-2

 للحصول على المعلومة مع المصدر Open book Examاستخدام نظام -3
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 اعداد تقارير وفق احدث المعلومات ذات العالقة بالموضوع -4

 

 
 

 

 
 وظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر -11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      

 البنية التحتية  -12

 تغذية الطفلكتاب  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

/أ.فاتن فخرالدين و أ.م.نوال 1988كتاب تغذيه الطفل/-1

 ابراهيم القاسم

 /أ.د.منى احمد صادق 2112مفاهيم حديثة في تغذية االطفال/-2

 /د.احمد  سعيد يونس2111الرعاية الصحية لالطفال/-3

 /د.امال قبيس1994موسوعة العناية بالطفل/-4

 /د.ايمن مزاهرة2112موسوعة غذاء وتغذية الطفل/-5

 /د.عبد الحسن فاعور1999تغذية االطفال واالوالد/-2

 /اماندا لوكي/مترجم2111تغذية الطفل/-2

 /د.غاليد كورتيس1999الحمل اسبوع بعد اسبوع/-8

/علي 2113التثقيف الصحي والبيئي لالم والطفل والتغذية/-9

 اسماعيل الجاف
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .2

 لمراجع التي يوصى بها                اـ الكتب وا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 يمكن استخدام مفاتيح الكلمات للدخول الي المواضيع المطلوبة

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ائ في كتب او مجالت او مقاالت علمية منهج من خالل اضافة المعلومات الحديثه سوالتطوير 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ا وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينهالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 HE KM 441ادارة حضانات   اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 31عملي وساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

.يهدف المقرر الى تعريف الطالبة باهمية مرحلة الطفولة وخاصة في عمر الطفولة المبكرة وانعكاسها على 1

 المجتمع .
 حة في المستقبل ..زرع الثقة في نفس الطالبة لكي تكون مؤهلة لتكون ام وزوجة مثالية ومدرسة ناج2
.تعريف الطالبة بالطرق العلمية التي تكفل لها الطرق الصحيحة في رعاية الطفل والتعامل معه 3

 واالهتمام به .
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

  هداف المعرفية األ -أ
لي واالجتماعي والنفسي للطفل في مرحلة التعرف على النظريات العلمية التي فسرت النمو العق-1أ

 الطفولة المبكرة .

 التعرف على مشكالت الطفولة المبكرة.-2أ

 التعرف على االمراض التي تصيب الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة . -3أ
 التعرف على الطرق الصحيحة في تربية الطفل .-4أ
سائل اللعب والكيفية التي نختار فيها لعب التعرف على اهمية اللعب في هذه المرحلة العمرية وو -5أ

 االطفال في مرحلة الطفولة المبكرة .
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تدريب الطالبة على مهارات التعامل مع طفل الحضانة .– 1ب

 تدريب الطالبة على الكيفية التي تقدم فيها منهج الخبرة لطفل الحضانة . – 2ب

 الطالبة على كيفية حل المشكالت اليومية التي يتعرض لها طفل الحضانة . تدريب – 3ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة المحاضرة  .1

 .طريقة المناقشة .2
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 البنية التحتية  -12

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

كتاب ادارة حضانات / تاليف مجموعة من تدريسي القسم  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المختصين بالطفولة 

 والمراجع التي يوصى بها                اـ الكتب 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 .موسوعتك في تربية طفلك /تاليف ديفيد كين واخرون.1

 .تنظيم بيئة تعلم الطفل.2

 .طرق دراسة الطفل .3

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 ختصة بالطفولة زيارة المواقع االليكترونية الرصينة الم

 

 .التطبيق العملي وتقديم تقارير عن االطفال شهرية .3

 
 طرائق التقييم      

 

 فصلية ..االمتحانات النظرية اليومية والشهرية وال1

 .االمتحانات العملية2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رفع القيمة االنسانية لدى الطالبة في الكيفية التي تتعامل بها مع االطفال.-1ج

 وضع الطالبة على الطريق الصحيح في اخذ دورها في المستقبل لتصبح ام ناجحة .-2ج

لسنة الدراسية لتكون على بينة من نموه ، اعطاء الطالبة فرصة للتعامل مع الطفل طول ا-3ج

 مشاكله،قدراته العقلية ، متابعة نموه االجتماعي والنفسي .

 زرع الثقة بنفس الطالبة في مواجهة اي مشكلة تعترضها من خالل تعاملها مع الطفل .  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 لول لها ..عرض بعض مشكالت الطفولة والطلب من الطالبة ايجاد ح1

 . التعرف على الكبفبة التي تكتب فيها الطالبة التقرير الشهري عن الطفل الذي بعهدتها . 2

 
 طرائق التقييم    

 .االختبار العملي والشفوي .1

 .كتابة تقرير .2
 صي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تهيئة الطالبة لتصبح مدرسة ناجحة -1د

 تهيئة الطالبة للحياة العملية .-2د

 -3د

    -4د
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 .توسيع بناية ) مختبر الطفل ( .1  

 . تعيين كادر وظيفي ) مربيات ( .2   

 . توفير واسطة نقل خاصة بالمختبر لنقل الطالبات لمشاهدة الحضانات المنتشرة في بغداد الكتساب الخبرة 3 

 
 

 ( االولبنية المقر ر ) الفصل  -11

مخرجات التعليم  الساعة سبوعاال

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

ساعة 2 االول

عملي 

وساعة 

 نظري

من مخرجات 

التعليم هي تخريج 

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

لتصبح مدرسة في 

 المدارس الثانوية 

مفهومهاااااااااااا ولمحاااااااااااة  –دور الحضاااااااااااانة 

 ية عن نشأتها في العالم تاريخ

بطريقة 

المحاضرة 

 والمناقشة

باالمتحانات 

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

لمحة تاريخية عن نشأة دور الحضانة في  الثاني

 الوطن العربي والعراق

 االهداف التربوية لدور الحضانة . الثالث

انات مواصاااااااااااافات بنايااااااااااااة دور الحضاااااااااااا الرابع

ومواصااااااااااااافاتها وتصااااااااااااااميمها واهااااااااااااام 

 التجهيزات التي تتوافر فيها .

 امتحان الشهر االول للفصل االول  الخامس

وصف االركان في دور الحضانة واهميتها  السادس

 للطفل 

الهيكل االداري والسجالت المتوافرة في دور  السابع

 الحضانات والكادر الوظيفي.

–انواعها  –ج والبرامح اليومية المناه الثامن

 اهميتها ومفهومها 

 وحدة الخبرة التربوية المتكاملة  التاسع

 امتحان الشهر الثاني للفصل االول  العاشر

الحادي 

 عشر

 مخطط برامج تقدم للطفل وحسب العمر

الثاني 

 عشر

 كتابة التقارير عن الطفل 

الثالث 

 عشر

انات وشروط فتها والقبول نظام دور الحض

 فيها .
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الرابع 

 عشر 

 مناقشة تقارير الطالبات 

الخامس 

 عشر

 مناقشة تقارير الطالبات

 ( الثانيبنية المقر ر ) الفصل  -11

مخرجات التعليم  الساعة االسبوع

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

ساعة 2 االول

ي عمل

وساعة 

 نظري

من مخرجات 

التعليم هي تخريج 

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

لتصبح مدرسة في 

 المدارس الثانوية 

مفهومه ومجاالته  –تقويم طفل الحضانة 

 وطرقه واساليبه.

بطريقة 

المحاضرة 

 والمناقشة

باالمتحانات 

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

خصائص ومظاهر النمو لالطفال واهم  الثاني

 المطالب التربوية .

 متطلبات النمو الجسمي والعقلي. الثالث

متطلبات النمو االجتماعي والنفسي  الرابع

 واالنفعالي .

 امتحان الشهر االول للفصل الثاني  الخامس

 مفهومه /اهدافه / خصائصه. –اللعب  السادس

 مميزات اللعب وفقاً لمتطلبات عمر الطفل . سابعال

 مظاهر اللعب /انواع اللعب/ تطور اللعب . الثامن

العوامل المؤثرة في اللعب  التاسع

 /الجسمية/العقلية/االجتماعية والثقافية 

 امتحان الشهر الثاني للفصل الثاني العاشر

الحادي 

 عشر

نظر علماء النفس نظريات اللعب / وجهات 

 والتربية باللعب لالطفال .

الثاني 

 عشر

 وجهات نظر متقدمة في العالج باللعب 

الثالث 

 عشر

 تفاعل طفل الحضانة مع البيئة والمجتمع

الرابع 

 عشر 

 مناقشة تقارير الطالبات 
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الخامس 

 عشر

 مناقشة تقارير الطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف المقررنموذج و

 

 وصف المقرر

 

 

 اد / كلية التربية للبناتجامعة بغد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي    / المركز علمي القسم ال .2

  HE FR332  عالقات عائلية  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2112/ 2115سنوي  الفصل / السنة .5

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ساعة نظري 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 هداف المقررأ .8

 .يدف المقرر الى اعداد الطالبة لتصبح عضو نافع في المجتمع .1
 .زرع الثقة بنفس الطالبة لتصبح قادرة على اختيار شريك حياتها بثقة .2
 .تعريف الطالبة بالطرق الصحيحة للتعامل مع اسرتها .3
 
 
 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام بالنظريات العلمية التي تفسر سلوك االشخاص المحيطين بها ) العائلة ( -1أ

 االلمام باهمية العائلة ودورها في بناء المجتمع -2أ

  االلمام باهمية عمل المرأة وانعكاساته االيجابية على المجتمع واالسرة . -3أ

  مقرر.بال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تصبح لها القدرة على حل المشكالت التي تواجهها سواء بالعمل او العائلة .– 1ب

 تصبح لها القدرة على التعامل مع الشخص المعاق في االسرة . – 2ب

   

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة والمناقشة . .1
 التقارير . .2

 طرائق التقييم      

 الشفوية الشهرية واليومية .االمتحانات التحريرية و

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 زرع الثقة في نفس الطالبة وصقل شخصيتها .-1ج

 تهيئة الطالبة لتكون ام وزوجة فاضلة .-2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة والمناقشة . .1
 .التقارير .2                          
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 البنية التحتية  -12

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .االسرة وتربية الطفل / هدى محمود الناشف .1 )المصادر(  المراجع الرئيسية ـ 2

 .آفاق نظرية في علم االجتماع / هادي صالح العيساوي 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اي مصدر لكاتب معروف تتحدث عن االسرة والعائلة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

تاليف كتاب يتحدث عن العالقات العائلية وفق المنظور االسالمي مع مراعاة المستجدات العلمية وما وصلت   

 اليه حضارات الشعوب 

 

 

 

 
 بنية المقر ر ) الفصل االول ( -11

ات التعليم مخرج الساعة االسبوع

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

 باالمتحاناتبطريقة  العائلة وتاريخ نشوئها من مخرجات ساعة 2 االول

 طرائق التقييم    

 متحانات التحريرية والشفوية الشهرية واليومية.اال

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعدادها لتصبح مدرسة بعد التخرج -1د
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التعليم هي تخريج  نظري الثاني

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

لتصبح مدرسة في 

 المدارس الثانوية 

تطااااااااور المعرفااااااااة لاااااااادى االنسااااااااان فااااااااي 

 تكوين العالقات االجتماعية 

المحاضرة 

 والمناقشة

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

نظرياااااااات فاااااااي علااااااام الااااااانفس االساااااااري  الثالث

 ونظريات نشوء وتطور االنسان 

النظريااااااااااات البنائيااااااااااة الوظيفيااااااااااة فااااااااااي  الرابع

 نشوء علم االجتماع 

 متحان الشهر االول للفصل االولا الخامس

العالقاااااااااااااات االجتماعياااااااااااااة االسااااااااااااارية /  السادس

 مفهومها / انواعها

التفاعاااااااااااااال االجتماااااااااااااااعي والعالقااااااااااااااات  السابع

 االجتماعية / خصائصها . 

 كيف يتعامل الزوج مع اسرته . الثامن

 كيف تتعامل الزوجة مع اسرتها .

عاريفهااااااااااااا / االساااااااااااارة / مفهومهااااااااااااا / ت عالتاس

 اشكالها .

 امتحان الشهر الثاني للفصل االول  العاشر

الحادي 

 عشر

 وظائف االسرة.

الثاني 

 عشر

التماسااااااااااااااك االسااااااااااااااري / مفهومااااااااااااااة / 

 مقوماته 

الثالث 

 عشر

المشااااااااااااكالت االساااااااااااارية /مفهومهااااااااااااا / 

 تصنيفها

الرابع 

 عشر 

 مناقشة تقارير الطالبات

الخامس 

 عشر

 اقشة تقارير الطالباتمن

 ( الثانيبنية المقر ر ) الفصل  -11

مخرجات التعليم  الساعة االسبوع

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

باالمتحانات بطريقة المشاااااااااااااااكالت االسااااااااااااااارية /اسااااااااااااااابابها من مخرجات ساعة 2 االول
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التعليم هي تخريج  نظري

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

لتصبح مدرسة في 

 لمدارس الثانوية ا

المحاضرة  /انواعها وطرق عالجها .

 والمناقشة

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

التفكاااااااك االسااااااااري /مفهوماااااااه ومراحلااااااااه  الثاني

 وعالجه. 

الطااااااااااالق /مفهومااااااااااه واسبابه/انعكاسااااااااااه  الثالث

 واالوالد .على االسرة 

مشااااااااااكالت الطفولااااااااااة الناجمااااااااااة عاااااااااان  الرابع

 التفكك االسري

 امتحان الشهر االول للفصل الثاني  الخامس

واجبااااااااااات االساااااااااارة تجااااااااااا  مشااااااااااكالت  السادس

 االطفال / مفهومهاوطرق حلها.

االساااااااليب التربويااااااة غياااااار السااااااوية فااااااي  السابع

 معاملة الوالدين لالطفال .

الطفاااااال المعاااااااق فااااااي االساااااارة وانعكاااااااس  الثامن

 االعاقة على االسرة 

تااااااااثير االعاقاااااااة علاااااااى نفساااااااية الطفااااااال  التاسع

 ودور االم في عالجه.

 امتحان الشهر الثاني للفصل الثاني  العاشر

الحادي 

 عشر

 المرأة العاملة والعالقات االسرية

الثاني 

 عشر

آثاااااار عمااااال المااااارأة علاااااى نفساااااها وعلاااااى 

 سرتها .ا

الثالث 

 عشر

آثاااااار عمااااال المااااارأة علاااااى تربياااااة االبنااااااء 

 ثقافياً وعلمياً واجتماعياً 

الرابع 

 عشر 

 مناقشة تقارير الطالبات

الخامس 

 عشر

 مناقشة تقارير الطالبات
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 ليقسم االقتصاد المنز    / المركز علمي القسم ال .2

 HE OS 327طفولة مبكرة  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة نظري 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 2112/ 2115 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

ت النفسية واالجتماعية .يهدف المقرر التعرف على مشكالت الطفولة المبكرة ومنها المشكال1

لمقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 والصحية .
 .التعرف على الطرق الصحيحة في التعامل مع االم والطفل .2
 .التعرف على اهم االساليب التربوية التي نتعامل بها مع الطفل .3
 .التعرف على النظريات التي تفسر المشكالت التي يعاني منها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة .4
 
 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام بخصائص مرحلة الطفولة المبكرة الفيسيولوجية -1أ

 االلمام بخصائص مرحلة الطفولة النفسية واالجتماعية -2أ

 التعرف على اهم النظريات التي فسرت تلك الخصائص اعاله . -3أ
 الصحية التي يتعرض لها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة . االلمام بالمشكالت-4أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على الطرق العلمية في معالجة المشكالت التي يعاني منها الطفل في هذه المرحلة .– 1ب

 التعرف على الطرق الصحيحة في تربية الطفل . – 2ب

 مراض التي يعاني منها الطفل .التعرف على بعض اال – 3ب

 التعرف على الحلول العلمية في معالجة مشكالت االطفال .    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة . .1
 المناقشة .2

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات الشهرية واليومية والفصلية الشفوية والتحريرية .1

 .كتابة التقارير العلمية .2
 داف الوجدانية والقيمية األه -ج

 رفع المستوى العلمي للطالبة بكل ما يتعلق بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة .-1ج

  زيادة وعي الطالبة باهمية مرحلة الطفولة المبكرة في اعداد الطفل وتربيته .-2ج

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة . .1
 ة..المناقش2                         

 طرائق التقييم    

 .االمتحانات الشهرية واليومية والفصلية الشفوية والتحريرية .

 .كتابة التقارير العلمية .2
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 البنية التحتية  -12

 اليوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .تنظيم بيئة تعلم الطفل / عاطف عدلي.1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

.االمراض النفسية واالنحرافات السلوكية / قاسم حسين 2

 صالح.

               اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اي كتاب علمي يتحدث بالطفولة المبكرة .

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 زيارة المواقع الرصينة في االنترنيت .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 الحضانات في بغداد .. تخصيص سيارة لمختبر الطفل لتنظيم زيارات الى 1  

 توسيع بناية ) مختبر الطفل ( .  .2 

 . تعيين كادر وظيفي ) مربيات (3   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعداد الطالبة لتصبح مدرسة ناجحة .-1د

 الطالبة لتصبح ام ناجحة . اعداد-2د
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 بنية المقر ر ) الفصل االول ( -11

مخرجات التعليم  الساعة االسبوع

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

ساعة 2 االول

 نظري

من مخرجات 

التعليم هي تخريج 

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

صبح لتاعدادها 

مدرسة في 

 المدارس الثانوية 

الطفولااااااااااااااااة المبكاااااااااااااااارة /مفهومهااااااااااااااااا 

 /خصائصهاواهميتها

بطريقة 

المحاضرة 

 والمناقشة

باالمتحانات 

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

 ة والنمو العقلي للطفل الخصائص العقلي الثاني

الخصائص الجسمية للطفل / مفهومها وطرق  الثالث

 بناءها ونموها .

الخصائص االنفعالية / مفهومها / وطرق  الرابع

 تطورها حسب تطور نموها .

 امتحان الشهر االول للفصل االول  الخامس

مو النمو المعرفي / العوامل التي تؤثر في الن السادس

 مفهومه /خصائصه/اهدافه .

نظرياااااااات بياجياااااااه ووجهاااااااة نظااااااار  فاااااااي  السابع

 النمو المعرفي للطفل .

 موجهات التعليم / للطفل في الطفولة المبكرة  الثامن

وحااااااااادات النشااااااااااط المعرفاااااااااي / الشاااااااااكل  التاسع

الصااااااوري الصااااااور الذهنيااااااة/ المفاااااااهيم / 

 القواعد / العمليات 

 الشهر الثاني للفصل الثاني  امتحان العاشر

الحادي 

 عشر

 خصائص عامة لمرحلة الطفولة المبكرة 

الثاني 

 عشر

 المشكالت الناجمة من جراء النمو المعرفي 

الثالث 

 عشر

 المشكالت الناجمة من جراء النمو الجسمي 

 مناقشة تقارير الطالبات الرابع 
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 عشر 

الخامس 

 عشر

 ارير الطالبات مناقشة تق

 

 

 ( الثانيبنية المقر ر ) الفصل  -11

مخرجات التعليم  الساعة االسبوع

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة او الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

ساعة 2 االول

 نظري

من مخرجات 

التعليم هي تخريج 

طالبة لها خبرة 

علمية ودراية 

بتخصصها وبالتالي 

لتصبح مدرسة في 

 رس الثانوية المدا

مفهومهااااااا / واهاااااام  مشااااااكالت الطفولااااااة /

 مسبباتها .

بطريقة 

المحاضرة 

 والمناقشة

باالمتحانات 

الشهرية 

واليومية 

والشفوية 

النظرية منها 

 والعملية 

الخااااااااوف /مفهومااااااااه / اساااااااابابه وطاااااااارق  الثاني

 عالجه .

الطفاااااااااال الخجااااااااااول كيااااااااااف نشااااااااااجعه /  الثالث

 ومعالجته .

مفهومااااااااااه ،اساااااااااابابه واهاااااااااام  الكااااااااااذب / الرابع

 الطرق التربوية لعالجه .

 امتحان الشهر االول للفصل الثاني  الخامس

انااااااواع الكااااااذب / واسااااااباب وعااااااالج كاااااال  السادس

 نوع .

تاااااااااااخر المشااااااااااي / اساااااااااابابه / وطاااااااااارق  السابع

 عالجه .

 تاخر الكالم / اسبابه وطرق عالجه  الثامن

لنفس لاااااااادى الطفاااااااال فقاااااااادان الثقااااااااة بااااااااا التاسع

 ،اسبابها وطرق عالجها .

 امتحان الشهر الثاني للفصل الثاني  العاشر

الحادي 

 عشر

التباااااااول الاااااااالارادي / مفهوماااااااه /اسااااااابابه 

 وطرق عالجه .

الثاني 

 عشر

المشاااااااكل النفسااااااية التاااااااي يعاااااااني منهاااااااا 

 الطفل .

الثالث 

 عشر

توجيهااااااااااااات لااااااااااااالم للتعاااااااااااارف علااااااااااااى 

 وزها .المشكالت وتجا
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الرابع 

 عشر 

 مناقشة تقارير الطالبات 

الخامس 

 عشر

 مناقشة تقارير الطالبات 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي     / المركز علمي القسم ال .2

 HE  AS  441الخياطة المتقدمة                            اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي  ضور المتاحةأشكال الح .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 عمليساعة  91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

  12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم قصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ال

 ؛البرنامج.



 

 

 

الصفحة  

157 
 

  

توسيع وتطوير المفاهيم النظرية والعملية لدى الطالبات في مواضيع الخياطة للمراحل الدراسية السابقة 
خياطة المعطف او السترة كذلك فساتين المناسبات والسهرات وللتعرف على وتفعيلها في خطوات 

 خصوصية موضوع الخياطة المتقدمة بأعتبارها اعلى وارقى انواع الخياطات

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11

  هداف المعرفية األ -أ
اطف )باالخص االقمشة الصوفية وكيفية التعامل   /  التعرف على انواع االثمشة المالئمة للستر والمع1أ

 معها ( كذلك االقمشة المالئمة لفساتين المناسبات والسهرات .

التعرف على المستلزمات المالئمة والخاصة بالخياطة الراقية ومنها الحشوات الالصقة بأنواعها /  2أ

 وتأثيرها على الشكل النهائي للسترة او او المعطف .

  على التعاريف والمصطلحات المستعملة في الخياطة الراقية . التعرف /  3أ
التعرف على الخطوات الصحيحة واالساسية للخياطة الراقية والمتقدمة المتمثلة بالستر والمعاطف  /  4أ

 وفساتين السهرات والمناسبات .
 التعرف على المراحل التحضيرية لمثل هذه االنواع من الخياطة . /  5أ
 ف على الخطوات النهائية التي لها تأثير كبير على الشكل النهائي للقطعة الملبسية . التعر /  6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 / تنمية قدرة الطالب على تحويل المعلومات الى اساليب عمل ونشاط في المجال التربوي .  1ب

لمثل  اميم الكالسيكية والطرق التزينية المالئمة / تنمية قدرة الطالب على القدرة على اختيار التص 2ب

 هذه االنواع من الخياطة . 

/ تنمية مهارة الطالب بالتعامل مع االقمشة الصوفية وطرق تقليصها وطرق تشكيل الياقات  3ب

  واالكمام ............ الخ . 

خياطتها ومواكبة  تنمية مهارة الطالب بالتعرف على اكبر عدد من التصاميم الحديثة وطرق  -4ب

   الموضة . 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 / المحاظرات النظرية .  1

 / المحاظرات العملية .  2

 / مناقشة التقارير الخارجية ) الطرق والتقنيات الحديثة في الخياطة ( .  3

 طرائق التقييم            

 / االختبارات النظرية .  1

 ة . / االختبارات العملي 2

 / النشاطات الالصفية التي تخص مجال التخصص ) عروض االزياء على سبيل المثال (.  3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
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/ استخدام المنهج في البحث والتفكير واستحداث االتجاهات واالساليب الجديدة لحل المشكالت  1ج

 المرتبطة بمجال المالبس والخياطة الراقية . 

 ر في االختبارات والتقييم في الخياطة الراقية والخياطة بأنواعها . / الدو 2ج

 / عالقة ودور المالبس وخياطتها بقضايا المستهلك وحمايته .  3ج

  / تحويل انواع االقمشة والتزيينات البسيطة في تصميم ماهو حديث .  4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 / المحاظرات النظرية .  1

 ظرات العملية . / المحا 2

 / مناقشة التقارير الخارجية ) الطرق والتقنيات الحديثة في الخياطة ( . 3

 
 طرائق التقييم    

 

 / االختبارات النظرية .  1

 / االختبارات العملية .  2

 / النشاطات الالصفية التي تخص مجال التخصص ) عروض االزياء على سبيل المثال (. 3

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مة والعا المهارات -د 

 / يتابع التطور العلمي والتكنلوجي  في مجال صناعة المالبس وباالخص المالبس الراقية وخياطتها.   1د

 / يساهم في حل المشكالت الفنية  لصناعة المالبس .  2د

 لملبسي لالسرة والمجتمع . / يشارك في رفع الوعي ا 3د

   / توظيف المعارف والمهارات بكفاءة في مجال الخياطة الراقية .  -4د
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 بنية المقرر.  11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

يتعرف الطالب  12 1-4

 على
اطة المتقدمة ومستلزماته التعرف على موضوع الخي -0

 المطلوبة 
أهمية قطعة ومخدة الّكي في خطوات خياطة السترة  -2

 1او المعطف 
رسم القالب الخاص بمخدة الّكي على الورق وطريقة  -3

تفصيل قطعة الّكي وخياطتها وكيفية طريقة وضع قالب 

 1المخدة ومقدار عالوات الخياطة المطلوبة لها 
 1حدود القالبتفصيل مخدة الّكي و تأشير    -4
التعرف على المادة المستخدمة في حشو المخدة  -5

 1واهم ميزاتها 
المخدة ,وطريقة غلق مكان فتحة  وطريقة حش -6

 الحشو 
اختيار تصميم السترة او المعطف والذي يمتاز  -7

بتصميم كالسيكي,إضافة إلى اختيار القماش ) الصوفي 
واختيار 1تحديدا( لما له من خاصية يمكن التعامل معه

 ماش البطانة وكل المستلزمات التي تحتاجها السترة ق

اختبار  محاضرة 

تحصيلي 

 عملي  

يتعرف الطالب  12  5-8

 على
تقليص القماش الصوفي وتعديله واستخراج قالب  -1

 1السترة او المعطف
التعرف على  القواعد األساسية لتفصيل السترة أو   -2

  1المعطف 
يل, مع نقل طريقة بسط القماش وتثبيت القالب للتفص -3

 1اإلشارات من القالب إلى القماش 

اختيار الحشوة الالصقة المالئمة وتحديد القواعد  -4

 1ونقل اإلشارات 1األساسية لتفصيلها  
تحديد خط قلبة الياقة مع تثبيت الحشوة الالصقة بدون  -5

 لصق تنفيذ خياطة خط قلبة الياقة  والغبنات

اختبار  محاضرة

تحصيلي 

 عملي  

رف الطالب يتع 12 9-12

 على
 طريقة عمل فتحات األزرار بالقماش -1
 ربط قطع السترة أو المعطف وتهيأتها  لعمل البراوة -2
 1طريقة تحديد خط قلبة الياقة العليا وخياطة الياقة  -3
 الياقة   ةتنفيذ خياط -4
 طريقة تركيب قطع األكمام وتركيبها   -5
تنفيذ خياطة قطع األكمام وطريقة تركيبها مع جسم  -6

 المعطف وتثبيت الكتافيات   السترة او 

اختبار  محاضرة

تحصيلي 

 عملي  

يتعرف الطالب  9  13-15

 على
 

 طريقة عمل وتثبيت تثخينات الثنيات  -1
 طريقة ربط قطع قماش البطانة -2
 تنفيذ خياطة ربط قماش البطانة مع بعضها البعض -3
مع السترة ا و المعطف الخياطة بماكينة    ةتثبيت البطان -4

 1الخياطة 
 االزرار  وتثبيت الثنيات باللقط  تثبيت -5

اختبار  محاضرة

تحصيلي 

 عملي  

يتعرف الطالب  15  1-5

 على
 الفصل الدراسي الثاني / فساتين سهرات     

اختيار تصميم  فستان سهرة )مالبس بعد الظهيرة (  -1
 1والذي يمتاز بتصميم ذو تزيينات

ختبار ا محاضرة

تحصيلي 
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 البنية التحتية .  12

 الخياطة المتقدمة ملزمة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 مجموعة سنجر  –كتاب الخياطة الراقية  – 1

2- Comparative  Clothing  Construction  Techniques   

         اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها        

 مجموعة سنجر  –كتاب الخياطة الراقية  – 1 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 مجالت االزياء المعتمدة عالميا  -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 , Patternmaker:  المواقع االلكترونية المختصة

Pinterest    
 

  خطة تطوير المقرر الدراسي -13

   

/ متابعة وتوظيف المستحدثات التكنلوجية في مجال خياطة الستر والمعاطف وفساتين السهرات وطرق  1

 / التدريب الميداني والزيارات الميدانية 2 تزيينها وومتابعة احدث االقمشة المستعملة فيها .

 نموذج وصف المقرر 

) تختلف تصاميم الفساتين سنويا  استخراج القالب   -2

  1الموضة (حسب 
 1 اختيار القماش المالئم والتزيينات المناسبة -3
 تعديل القماش , تثبيت القالب على القماش -4
التعرف على القواعد األساسية للتفصيل وطرق التعامل  -5

ثم  1الخ (---مع األقمشة الخاصة ) المطرزة , المشغولة 

    1تفصيل القماش ونقل اإلشارات من القالب إلى القماش 

 عملي  

2-11 

  
يتعرف الطالب  15

 على

 

 
خطوات خياطة الغبنات والتعامل معها لما لها من  -1

 1خصوصية
التعامل مع خطوات خياطة الفستان لكل طالبة على حدة  -2

)بسبب تنوع التصاميم ( خياطة وربط قطع الفستان 
 )حسب التصاميم(

خياطة طريقة تركيب االكمام ) كل حسب التصميم ( ربط و -3
 األكمام وتركيبها

طريقة عمل هيكل الفستان باستخدام الحشوات أو  -4
 1الدعامات الخاصة وتركيبها  

اختبار  محاضرة

تحصيلي 

 عملي  

يتعرف الطالب  15 11-15

 على
 

 طريقة تثبيت التزيين المالئم وتنفيذها  -1
خطوات عمل التزيين في الفستان تختلف حسب نوع )

فضل إجرائها في المراحل التزيين فبعض التزيينات ي
األولى قبل ربط قطع الرداء والبعض االخر في المراحل 

 النهائية ( 
طريقة عمل تقويرات الرقبة ) مختلفة األشكال  -2

والتصاميم ( وطريقة تركيب االكمام تنفيذ تقويرات الرقبة 
 1وطريقة إنهائها  

 عرض للتصاميم )عرض لألزياء ( من قبل الطالبات -3

  محاضرة

ر اختبا

تحصيلي 

 عملي
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 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /  كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية .1

 المنزليقسم االقتصاد   / المركز علمي القسم ال .2

  HE  OS  327المادة االختيارية ) القوالب (  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

   2115/2112فصلي  الفصل / السنة .5

 (ساعة عملي 21(ساعة نظري)  31)   )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

   2112/ 2/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

   أهداف المقرر .8

يهدف الى دراسة الجسم البشري لتحديد قياساته واشكاله واحجامه وصال لرسم القالب االساس للجسم           

غبنات وتحويلها الب الى تصاميم مختلفة وبقصات متنوعة من خالل تحوير الالق اومن ثم تحوير هذ( للتنورة ) 

 , زم , كسرات .................الخ .الى قصات 

 

 

 

 

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ررمقات المخرج -11
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  هداف المعرفية األ -أ          
 على بعض المصطلحات والمفاهيم الصحيحة والخاطئة لالجسام والقياسات والحجوم  -1أ

 التعرف على عالقة هذه القياسات على رسم القالب النهائي    -2أ

 ( .                                              التعرف على اساسيات رسم القالب االساس ) للتنورة  -3أ

 التعرف على تحويرالغبنات  الموجودة  على خط  خصر التنورة وتحويلها الى قصات وتصاميم    -4أ

 التعرف على القواعد واالسس في تصميم االزياء وتاثيرها على رسم القالب   -5أ
 م اجزاء قالب التنورة .التعرف على االساليب التقنية الحديثة لرس   -2أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية قدرة الطالب على تحويل المعلومات الى اساليب عمل ونشاط في المجال التربوي   - 1ب

 تنمية قدرة الطالب على دراسة تطبيق عناصر واسس التصميم في رسم القالب  االساس المحور  - 2ب

 طالب على تحديدالحجوم القياسية وفق المواصفات القياسية تنمية قدرة ال – 3ب

 تنمية قدرة الطالب على ربط التصاميم بالتكنلوجيا الحديثة ) استخدام الحاسوب (.  -4ب       

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 / المحاظرات النظرية .  1

 ة والرسم الهندسي للقالب االساس (/ المحاظرات العملية . ) طريقة عمل اخذ القياسات الجسمي 2

 طرائق التقييم      

 / االختبارات النظرية .  1

 / االختبارات العملية .  2

 / تقديم للتصاميم ضمن كل محاظرة  3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 العمل بنشاط وفاعلية .  – 1ج

 القدرة على ادارة الوقت وتحفيز االخرين .  – 2ج

 ة على توسيع االدراك في تحوير وتنفيذ القوالب االساسية .القدر – 3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 / المحاظرات النظرية . 1

 / المحاظرات العملية . 2
 طرائق التقييم    

 / االختبارات النظرية . 1

 / االختبارات العملية .  2

 / تقديم للتصاميم ضمن كل محاظرة 3
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية و العامة المهارات -د 

 مهارة االدراك والفهم للمادة الدراسية .  --1د

 مهارة ضبط المقاييس الجسمية  ومهارة الرسم الدقيق .  -2ج

  مهارة تمكين واعداد التصاميم المحورة -3ج

   

 بنية المقرر -11

 عاتالسا األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

يتعرف  2 1

 الطالب على
مقدمة وتعريف بموضوع القوالب 

 القياسات ,كيفية اخذ القياسات وتثبيتها.

 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 2

 الطالب على
ه القالب االساس للتنورة , طريقة رسم

 بجزيئه ) االمامي والخلفي (

 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 3

 الطالب على
تنزيل التصاميم على القالب االساس 

 -للتنورة :

 التنورة الضيقة من االسفل -أ

 التنورة العريضة من االسفل -ب

 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 4

 الطالب على

تنزيل التصاميم على القالب االساس 

 -نورة :للت

 
 تنورة بدون خط خياطة جانبي –أ 

 
 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 5

 الطالب على

تنزيل التصاميم على القالب االساس 

 -للتنورة :

 
 تنورة زم  –ب
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يتعرف  2 2

 الطالب على

تنزيل التصاميم على القالب االساس 

 -للتنورة :

 تنورة جرس  -ج 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 2

 الطالب على
 -التنورة الكلوش :

 بأستخدام القالب االساس -أ
 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 8

 الطالب على
 -التنورة الكلوش :

 باستخدام شريط القياس  -ب       
 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 9

 الطالب على
 -التنورة متعددة القطع :

 باستخدام شريط القياس   

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 11

 الطالب على
  -التنورة متعددة القطع: 

 بأستخدام القالب االساس           

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 11

 الطالب على
التنورة متعددة القطع بعدد مختلف من 

 (1القطع . طريقة رقم )

التنورة متعددة القطع بعدد مختلف من 

 (2طريقة رقم )القطع . 
 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 12

 الطالب على
 التنورة ذات الكسرات من االمام

 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 13

 الطالب على
 التنورة ذات الكسرات من الخلف

 
االختبار  محاضرة

 التحصيلي

يتعرف  2 14

 الطالب على

االختبار  محاضرة التنورة ذات الكسرات من الجانب

 التحصيلي

يتعرف  2 15

 الطالب على

تنفيذ القالب االساس على القماش الخام 

واجراء البروفة االولى واجراء التعديالت 

 الالزمة عليها .

االختبار  محاضرة

 التحصيلي
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 البنية التحتية  -12

 كتاب القوالب النسائية   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Complet   Guid  To  Sewing   

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 مجالت االزياء المعتمدة .  -1 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
  رسم تصاميم من تنفيذ وتصميم الطالبة .  -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
علوماتية ) المواقع االكاديمية والعلمية ( مواقع الشبكة الم

وطرق اخذ القياسات  –الباترون  –المختصة برسم القوالب 
 الجسمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

 

 استخدام الوسائل التقنية والتكنلوجية لتدريس المقرر الدراسي .   -1
 االطالع على احدث التصاميم والمجالت المختصة .   -2

 

 

 

 



 

 

 

الصفحة  

166 
 

  

 وصف المقرر

 

 

 امعة بغداد /  كلية التربية للبناتج المؤسسة التعليمية .1

 قسم االقتصاد المنزلي  / المركز علمي القسم ال .2

     HE   FC  325مالبس االسرة  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي  21× ساعة نظري   31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

 2/2112/  12 داد هذا الوصف تاريخ إع .2

 أهداف المقرر .8

التعرف على اهمية المالبس بالنسبة للفرد والمجتمع من الناحية الصحية واالجتماعية االقتصادية         
اعتمادا على اسس وقواعد  وطرق اختيار المالبس المالئمة وفقا للعادات والتقاليد وأشكال الجسم

على والمالبس والمستهلك وطرق حمايته من خالل التعرف على باإلضافة على التعرف  0التصميم
 0البطاقة االرشادية لتوضيح العناية باألقمشة والمالبس والمفروشات 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -11
  هداف المعرفية األ -أ

 للمالبس التعرف على بعض المصطلحات والمفاهيم الصحيحة والخاطئة بالنسبة  -1أ

  1التعرف على اهمية المالبس بالنسبة للفرد والمجتمع وبخاصة الشباب   -2أ

 التعرف على مالبس الفئات الخاصة والمتمثلة  بالمعوقين واألطفال وكبار السن   -3أ

 الخ -------التعرف على اهمية المالبس من الناحية الصحية والشخصية واالجتماعية   -4أ
 قواعد واالسس في تصميم االزياء التعرف على ال  -5أ
 التعرف على مهارة الخياطة من خالل تصميم وتنفيذ بعض القطع الملبسية .   -2أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تنمية قدرة الطالب على تحويل المعلومات الى اساليب عمل ونشاط في المجال التربوي  - 1ب

دراسة فئات المجتمع وكيفية التعامل معها من ناحية اختيار المالبس تنمية قدرة الطالب على  - 2ب

 المالئمة 

 تنمية قدرة الطالب على االختيار االمثل لالقمشة ومالئمتها للقطعة الملبسية المنفذة  – 3ب

   تنمية قدرة الطالب على حمايته كمستهلك   -4ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لنظري القاء المحاضرات ا -1
 المحاضرات العملي والتطبيق العملي  -2

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2
 النشاطات اللالصفية  -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 العمل بنشاط وفاعلية-1ج

 القدرة على ادارة الوقت وتحفيز االخرين -2ج

 تيار التصميم المناسب القدرة على توسيع االدراك في اخ-3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات النظري  -1
 المحاضرات العملي والتطبيق العملي  -2
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملية  -2

 

 التطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارة االدراك والفهم للمادة -1د

 مهارة التمييز بين طرائق الخياطة لكل نوع من االقمشة -2د

 مهارة تمكين واعداد وخياطة النماذج -3د
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 بنية المقرر -11
الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 التعليم
 قييمطريقة الت

 مصطلحات ومفاهيم -1 يتعرف الطالب على 8×4 5 -1

المالبس وأهميتها بالنسبة  -2

 عللفرد والمجتم

لدى  االمالبس وأهميته -3

 الشباب 

المالبس وأهميتها من  -4

 الناحية الصحية 

دراسة مجالت االزياء  -5

وكيفية استخراج التصميم 

 والرموز المستعمل فيه 

االختبار  محاضرة 

 التحصيلي

 الخطوط   -عناصر التصميم :أ -1 طالب علىيتعرف ال 8×4 9 -2

 الخ ----االشكال   -ب

التناسب  –أ -اسس التصميم :  -2

التناسق          -التوازن ج -ب

 مركز النظر  -د 

 تكملة الجانب العملي  -3

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

11 - 

13 
االلوان دراسة الجسم واختيار  -1 يتعرف الطالب على 8×4

 الجسم  المالبس  المالئمة لشكل

االلوان وعجلة االلوان وصفات  -2

 اللون وطرق جمع 

اختيار القالب من مجالت  -3

 االزياء 

 امتحان  -4

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

14 -

12 
 المالبس والمستهلك  -1 يتعرف الطالب على 8×4

التفصيل والخياطة ) اختيار  -2

االقمشة واستعماالتها والتعامل 

 مع الخاص منها 

جالت استخراج القالب من م  -3

 االزياء 

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

االختبار  محاضرة مالبس الفئات الخاصة  -1 يتعرف الطالب على 8×4 18-21

 التحصيلي



 

 

 

الصفحة  

169 
 

  

 

 البنية التحتية  -12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب الخياطة والتفصيل - 1
  ملزمة مالبس االسرة - 2

 كتاب مجموعة سنجر للخياطة  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 متابعة احدث االصدارات الخاصة  -1
  التقارير التي تقدمها الطالبات ضمن التخصص -2

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 ات المعلوماتية ) المواقع االكاديمية والعلمية (مواقع الشبك

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -13

   

 استخدام الوسائل التقنية والتكنلوجية لتدريس المقرر الدراسي  -1
 اعتماد زيارات ميدانية  -2

 

 

 
 

 

 نموذج وصف المقرر

 -تصاميمها -مالبس االطفال  -2

 اقمشتها 

اختيار االقمشة واإلعداد  -3

 لخياطة 

22- 

25 
يتعرف الطالب  8×4

 على
 -تصاميمها -مالبس كبار السن -1

 اقمشتها  

 اإلعداد للخياطة التفصيل و  -2

االختبار  محاضرة

 التحصيلي

22- 

31 
يتعرف الطالب  8×5

 على
-تصماميها –مالبس المعوقين  -1

 اقمشتها 

 امتحان  -2

االختبار  محاضرة

 التحصيلي
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 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد /  كلية التربية للبنات

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم االقتصاد المنزلي 

 / رمز المقرراسم  .3
  HE  T  330المنسوجات 

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي

 الفصل / السنة .5
 2115/2112سنوي 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2
 ساعة عملي   21× ساعة نظري  31

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2
12/2 /2112 

 أهداف المقرر .8
 

رة فيه كمصدر الشعيرة وطريقة صنع الخيط والعوامل المؤث0اإللمام  بأنواع المنسوجات ومواصفاتها 

والعمليات النهائية ومدى تأثيرها في النسيج وبهذه المعلومات تتكهن بما يحدث عند الخياطة وفي أثناء 

استعماله وغسله وكيه ,هذا بالنسبة ألهمية المنسوجات عامة والسجاد خاصة لما فيه من تشغيل لأليدي 

   0القتصاد الوطني واالقتصاد القومي في هذا القطر العاملة وإحياء التراث الوطني وا
 
 
 
 
 
 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر و

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال -11
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 المعرفة والفهم  -أ
 التعرف على تاريخ المنسوجات  -1أ

 التعرف على التعاريف والمصطلحات المستعملة في المنسوجات  -2أ

 سيجية  وكيفية التعامل معها من حيث الغسل والكي والخياطة   التعرف على انواع االلياف الن -3أ
 التعرف على المراحل التصنيعية والتحضيرية للحصول على االلياف النسيجية   -4أ

 التعرف على الطرق و العوامل المؤثرة في صنع االقمشة  -5أ
 ه العمليات على القماش التعرف على العمليات النهائية وطرق تلوين االقمشة والسجاد وجودة هذ  -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تنمية قدرة الطالب على تحويل المعلومات الى اساليب عمل ونشاط في المجال التربوي  - 1ب

  تنمية قدرة الطالب على القدرة على اختيار االفضل من االنسجة والسجاد - 2ب

 مختلفة من االنسجة وطرق التعامل معها  تنمية مهارة الطالب بالتعامل مع االنواع ال - 3ب

 تنمية مهارة الطالب بالتعرف على طرق الكشف عن االنسجة وأنواعها   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظري  -1
 المحاضرات العملي -2
 مناثشة التقارير الخارجية  -3

 طرائق التقييم     

 

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملي  -2
 النشاطات الالصفية  -3

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يققيم ويحلل المعلومات المرتبطة بمجال المنسوجات -1ج

 يحلل االتجاهات المستقبلية في مختلف انواع االلياف والمنسوجات -2ج

        فهم طرق واساليب العناية بالمنسوحات                                                 -3ج

 يترجم االفكارواالسالي المتوافقة لحلول في مجال المنسوجاات   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظري  -1
 المحاضرات العملي -2
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية  -1
 االختبارات العملي -2
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 ة البنية التحتي -12

 كتاب المنسوجات  -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

    rugs - 1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 متابعة احدث في االصدارات الخاصة بالمنسوجات -2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 سوجات تقارير عن احدث التقنيات في المن -1
اعمال يدوية بطرق صنع االقمشة   -2

 ) نسيج ,حياكة                            ,سنارة ....الخ  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
        (اقع االكاديمية والعلميةوالمكات المعلوماتية ) بالشمواقع 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -13

   

 ت الخاصة والمتعلقة بالمنسوجات وطرق صناعتها متابعة التطورا -1
 استخدام التقنيات الحديثة ضمن مجال المنسوجات  -2
 الزيارات الميدانية والدورات التدريبية  -3

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرىالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 المساهمة في حل المشكالت الفنية للمنسوجات وطرق صناعتها -1د

 تتابع التطور العلمي والتكنلوجي في مجال المنسوجات والعمليات النهائية -2د

 المشاركة في رفع الوعي الملبسي والنسيجي لالسرة والمجتمع -3د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد المنزلي    القسم العلمي  / المركز .2

 HE RN 438                            تغذية عالجية    اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2115/2112سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 21ساعة نظري / 21 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .2

 12/2/2112 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

 الصحة العامة. دراسة دور ومهام اخصائية التغذية في المستشفيات وفي مجال
 دراسة مبادئ واسس التغذية العالجية ودور الغذاء في عالج المرض  

 دراسة نظم التغذية العالجية في المستشفيات ومتابعة خطط الرعاية التغذوية للمرضى 

لطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ا

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 دراسة تخطيط الوجبات الغذائية العالجية المحورة من وجبات الطعام العادية لتالئم حالة المرض 
 راض الجسم المختلفة التي تتعلق بالتغذية وتتطلب معالجتها تغذويا دراسة ام

 دراسة الحالة التغذوية للفرد وتقدير االحتياجات الغذائية للمرضى 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10-

 األهداف المعرفية   -أ

 وطرق معالجتها غذائيا تعريف الطالبة القدرة على التمييز بين االمراض  -1أ
 تعريف الطالبة انواع االغذية المستخدمة في مراحل العالج الغذائي للمرضى  -2أ

 اتعريف الطالبة القدرة على حساب االحتياجات الغائية للمرضى  -3أ

 تعريف الطالبة كيفية تخطيط الوجبات الغذائية العالجية  -4أ
 ليالئم الحاالت المرضية المختلفة تعريف لطالبة طرق تحوير الطعام العادي  -5أ
 تعريف الطالبة اهمية الرعاية التغذوية في الحاالت المرضية ودوره في تخفيف حدة المرض   -2أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تطويرمهارة وسائل الحصول على المعلومات  باستخدام الحاسوب وشبكة االنترنيت   – 1ب

 ة الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي  تطوير مهار – 2ب

 تطوير مهارة اجراء البحوث والتقاريرواستخالص النتائج  – 3ب

 تطوير مهارة تخطيط وتصميم االنشطة التطبيقية     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات وطرح االسئلة  اثناء المحاضرة

 العروض التقديية بالحاسوب 

 ة الذكيةالسبور

 التعلم االلكتروني  
 طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية 

 االنشطة البيتية 

 االسئلة الشفوية اثناء المنلقشة 

 البحوث والتقارير واوراق العمل
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه االنتباه ) المالحظة( لما يتم طرحه من معلومات. -1ج

 سي والميل لتلقي المعلومات.االستعداد النف -2ج

 االستجابة الموجهة. -3ج

 المشاركة االيجابية  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات وطرح االسئلة  اثناء المحاضرة

 العروض التقديية بالحاسوب 

 السبورة الذكية

 التعلم االلكتروني 
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 طرائق التقييم    

 االختبارات الفصلية 

 ة االنشطة البيتي

 البحوث والتقارير واوراق العمل    
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارة االتصال مع االخرين والعالقات االنسانية   -1د

 مهارة تحمل المسؤولية وقيادة الفريق -2د

 خالل المناقشات الدراسية  مهارة العمل التعاوني من -3د

 مهارة اتخاذ القرار وتطوير الخصية الحوارية البناءة    -4د
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 بنية المقرر 11- 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 االول 

 
 
 
 
 

 االول

 نظري  2

 
 
 
 

 

 عملي  2

 تتعرف الطالبة 

 
 

 
 

 

 الطالبة  تتعلم

مقدمة لدراسة تغذية 

المرضى اهدافها 

والعوامل التي يجب 

مراعاتها عند دراسة 

 العالج الغذائي

القياسات المستعملة 

 لتقدير الحالة الغذائية 

 القاء المحاضرة 

 
 

 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 

 

 

 

 التطبيق العملي

 الثاني 

 
 

 

 

 الثاني 

 نظري  2

 
 

 

 

 عملي 2

 الطالبة تتعرف 

 
 

 

 

 تتعلم الطالبة 

الحميات الغذائية العالجية 

والمطورة والخاصة 

 بالمستشفيات

الوصفة الغذائية وتحديد  

 الوصفة الغذائية للمرضى 

 القاء المحاضرة 

 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري

 
 

 التطبيق العملي

 الثالث 

 
 
 

 الثالث

 نظري  2

 
 
 
 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 

 م الطالبةتتعل

مرض السمنة تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

تنظيم برامج غذائية لذوي 

 السمنة 

 القاء المحاضرة 

 
 

الشرح 

 والتدريب 

االمتحان 

 النظري 

 
 

 التطبيق العملي 

 الرابع 

 
 
 
 

 الرابع

 نظري  2

 
 
 
 
 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

ة تعريفه مرض النحاف

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

تنظيم برامج غذائية لذوي 

 النحافة 

 القاء المحاضرة 

 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 

 التطبيق العملي

 الخامس 

 
 
 
 

 الخامس

 نظري  2

 
 
 
 
 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

مرض السكري تعريفه 

ه تشخيصه انواعه اسباب

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

تنظيم برامج غذائية لذوي 

 السكري 

 القاء المحاضرة 

 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 

 التطبيق العملي

 السادس 

 
 
 
 
 

 السادس
 

 

 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض القلب تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اضراره  اعراضه

 مضاعفاته 

 

تنظيم برامج غذائية لذوي 

 امراض القلب  

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

 السابع 

 
 
 
 

 السابع 

 نظري  2

 
 
 
 
 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض القلب تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 عفاته مضا

تنظيم برامج غذائية لذوي 

 امراض القلب  

 القاء المحاضرة 

 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 

 التطبيق العملي
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 الثامن 

 

 

 

 

 

 الثامن 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

مرض ارتفاع ضغط الدم 

تعريفه انواعه اسبابه 

تشخيصه اعراضه 

 ته اضراره مضاعفا

تنظيم برامج غذائية 

 ارتفاع ضغط الدم

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

 التاسع 

 

 

 

 

 

 التاسع 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

مرض تصلب الشرايين 

تعريفه انواعه اسبابه 

تشخيصه اعراضه 

 اضراره مضاعفاته 

 ظيم برامج غذائية تن

 لذوي تصلب الشرايين

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

 االمتحان االول   العاشر 

 
   الفصل االول

 الحادي عشر 

 

 

 

 

 الحادي

 عشر 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض الجهاز الهضمي 

والمعدة ( تعريفه  )المرئ

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض الجهاز الهضمي 

 القاء المحاضرة 

 
 
 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 

 التطبيق العملي

 الثاني 

 عشر 

 

 

 

 

 الثاني 

 عشر 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 

 طالبةتتعلم ال

امراض الجهاز الهضمي 

)سوء الهضم( تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض سوء الهضم 

 القاء المحاضرة 

 
 
 

 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 

 

 التطبيق العملي

 الثالث 

 عشر 

 

 

 

 

 

 الثالث 

 عشر 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 

 

 عملي 2

 تعرف الطالبة ت

 
 
 
 
 

 

 

 تتعلم الطالبة

امراض االمعاء االسهال 

واالمساك ( تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

امراض االمعاء)االسهال 

 واالمساك (

 القاء المحاضرة 

 
 
 

 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 

 

 التطبيق العملي

 شر الرابع ع

 

 

 

 

 

 

 الرابع 

 عشر 

 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 

 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 

 

 تتعلم الطالبة

امراض االمعاء)التهاب 

القولون ( تعريفه انواعه 

اسبابه تشخيصه اعراضه 

 اضراره مضاعفاته 

 

 

 تنظيم برامج غذائية 

امراض االمعاء)التهاب 

 القولون (

 القاء المحاضرة 

 
 
 

 

 

الشرح 

 والتدريب

متحان اال

 النظري 

 
 
 

 

 

 التطبيق العملي
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 الخامس عشر 

 

 

 

 

 

 الخامس عشر

 نظري  2

 
 
 
 
 

 

 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 

 

 تتعلم الطالبة

امراض االمعاء)سوء 

االمتصاص ( تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض االمعاء
 )سوء 

 االمتصاص (

 قاء المحاضرة ال

 
 
 

 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 

 

 التطبيق العملي

 السادس عشر 

 

 

 

 

 السادس 

 عشر

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض الصفراء تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض الصفراء

 قاء المحاضرة ال

 
 
 

 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 

 التطبيق العملي

   الفصل االول االمتحان الثاني   السابع عشر 

االسابيع الستة 

 االحقة 

 

 

   في المدارس  فترة تطبيق الطالبات  

االسبوع الثالث 

 والعشرون

 

 

االسبوع الثالث 

 والعشرون

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 البة تتعرف الط

 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض الكبد تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض الكبد

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

االسبوع الرابع 

 والعشرون

 

االسبوع الرابع 

 والعشرون

 نظري  2

 
 
 
 
 

 مليع 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض الكلى  تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض الكلى 

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

االسبوع 

الخامس 

 والعشرون

 

االسبوع 

الخامس 

 والعشرون

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض النقرس   تعريفه 

انواعه اسبابه تشخيصه 

اعراضه اضراره 

 مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض النقرس 

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي

االسبوع 

السادس 

 والعشرون

 

وع االسب

السادس 

 والعشرون

 

 نظري  2

 
 
 
 
 

 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض السرطان    

تعريفه انواعه اسبابه 

تشخيصه اعراضه 

 اضراره مضاعفاته 

 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض السرطان 

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 
 
 

 التطبيق العملي
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 البنية التحتية 12-

 ال يوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الطبعة الثانية  2111د. منى خليل عبد القادر التغذية العالجية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 القاهرة 

دليل تغذية المرضى في المستشفيات د. جالل المخلالتي 

 عمان  1ط 2111
الطبعة  2113تخطيط الوجبات الغذائية د. ايمن سليمان 

 االولى 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 .  () المجالت العلمية , التقارير ,...
American Journal of Clinical Nutrition 

 
Journal of the American Dietetic Association  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

www.eatright.com  
www.nutrition.com  

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 13-

 تحديث وسائل التعلم في شرح المقرر باستخدام العروض التقديمية والسبورة الذكية

 تحديث المصاد روالمراجع  العلمية للمقرر واالطالع على االبحاث والدراسات الجديد ة

 ير المقرر تحديث محتوى المقرر سنويا مع ضرورة استخدام نتائج تقييم الطلبة في تطو

 تحديث طريقة التدريس ومتابعة الجديد بالعملية التعليمية 
 

 

 

 

 موذج وصف المقررن

 االسبوع

السابع 

 والعشرون

 

االسبوع 

السابع  

 والعشرون

 

 نظري  2

 
 
 
 
 عملي 2

 تتعرف الطالبة 

 
 
 
 

 تتعلم الطالبة

امراض هشاشة العظام     

تعريفه انواعه اسبابه 

تشخيصه اعراضه 

 اضراره مضاعفاته 

 تنظيم برامج غذائية 

 امراض هشاشة العظام  

 القاء المحاضرة 

 
 
 

الشرح 

 والتدريب

االمتحان 

 لنظري ا

 
 
 

 التطبيق العملي

    امتحان الفصل الثلني   28االسبوع 

    مناقشة التقارير النظري    28االسبوع 

  31االسبوع  

 

 

 مناقشة التقارير

 العملي   
   

http://www.eatright.com/
http://www.eatright.com/
http://www.nutrition.com/
http://www.nutrition.com/


 

 

 

الصفحة  

180 
 

  

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .2

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

متاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف الالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررمات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      


