
 

 

 

 
 1اٌظفسخ 

 
  

 سّٔٛرج ٚطف اٌّمش

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد/  عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ -2

 HESC 112االؽظبء اٌزشثٛٞ      اعُ / سِض اٌّمشس -3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ -4

 2115/2116عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ -5

 ٔظشٞ( عبػخ 31) )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

 2116/ 6/ 16 ٛطف ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌ -7

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

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

بعض الرسوم البيانية ) المدرج  –تزويد الطالبات بالمعلومات حول كيفية عمل الجداول التززيعات التكرارية  -
 المضلع التكراري(-اريالمنحنى التكر -التكراري

 تزويد الطالبات بالمعلومات عن مقاييس النزعة المركزية والتشتت. -

 التقدير–المعلم  -التوزيع الطبيعي -انواعها -العينة –تزويد الطالبات بالمفاهيم االتية: المجتمع االحصائي  -

 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.



 

 

 

 
 2اٌظفسخ 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسد اٌبِخشع -11

 : ) اٌّؼشيخ ٚاٌفُٙ( ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ

 
 لذسح اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاالدسان اٌّؼشيٟ ٌٍطشق االؽظبئ١خ اٌّزؼذدح. -1أ

 اٌمذسح ػٍٝ اعز١ؼبة ٌّخزٍف اٌٛعبئً االؽظبئ١خ. -2أ

 رطج١ك ثؼغ اٌمٛا١ٔٓ االؽظبئ١خ.  -3أ
 عزشعبع ٚرىشاس اٌّؼٍِٛبد دْٚ رغ١١شاٌمذسح ػٍٝ ا-4أ
 ِؼشيخ اٌّؼب١٠ش ٌّب ٠زُ رٕبٌٚٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ِٚٛاد . -5أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 

 ِٙبسح اعزخذاَ اٌٛع١ٍخ االؽظبئ١خ ٚيك اٌج١بٔبد اٌّؼطبح ثضمخ ٚثشاػخ . – 1ة

 ِٙبسح اعزخشاط اٌؼ١ٕبد اٌّّضٍخ ٌٍّغزّغ االؽظبئٟ.  - 2ة

 خِٙبسح سعُ اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ ثغشػخ ٚدل – 3ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ. -
 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح -

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ. -
 االخزجبساد إٌظش٠خ ) ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ( -
 اٌٛاعت اٌج١زٟ -
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 

 االٔزجبٖ ٚاٌّالؽظخ. -1ط

 اٌّشبسوخ اال٠غبث١خ. -2ط

 االعزٕزبط  ٚاٌزم١١ُ. -3ط

 اٌزم٠ُٛ ٚاٌزٕظ١ُ.  -4ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ. -
 اٌمبء اٌّؾبػشح. -

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ. -
 االخزجبساد إٌظش٠خ. -

 ٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 

 اوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اٌزٛطً العزخذاَ اٌمٛا١ٔٓ االؽظبئ١خ إٌّبعجخ يٟ ػٛء اٌج١بد اٌّؼطبح.-1د

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌمٛا١ٔٓ ٚرم٠ّٛٙب. -2د

 ِٙبسح ػًّ عذاٚي اٌزٛص٠ؼبد اٌزىشاس٠خ ٚاٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ. -3د

 ع١ّب ٌّؼبِالد االسرجبؽِٙبسح رفغ١ش إٌزبئظ ٚال   -4د



 

 

 

 
 3اٌظفسخ 

 
  

 

 



 

 

 

 
 4اٌظفسخ 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزم١١ُ

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح اٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌغبػبد االعجٛع

 اٌزم١١ُ

ا عبػخ  1

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 -ػٍٝ :

 –يٟ االؽظبء  ِمذِخ

 -رؼش٠ف االؽظبء اٌزشثٛٞ

 ا١ّ٘زٗ يٟ اٌزشث١خ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  2

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

-أٛاع االؽظبء) اٌٛطفٟ

 اٌؼبٍِٟ(–االعزذالٌٟ 

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  3

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

–رؼش٠فٗ –ِؼٕٝ اٌم١بط 

 –أٛاع اٌم١بط 

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  4

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

اٌم١بط  -اٌم١بط االعّٟ

 اٌشرجٟ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  5

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

اٌم١بط –اٌم١بط إٌغجٟ 

 اٌفبطٍٟ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

 ا عبػخ 6

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

اٌّزغ١شاد 

)رؼش٠فٙب( رظ١ٕف 

اٌّزغ١شاد –اٌّزغ١شاد 

 إٌٛػ١خ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  7

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

ششػ ٚرٛػ١ؼ+  –أٛاػٙب -اٌّزغ١شاد اٌى١ّخ

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  8

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

–اٌّغزمٍخ اٌّزغ١شاد 

 اٌّزغ١شاد اٌزبثؼخ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  9

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 ػشع اٌج١بٔبد ٚرج٠ٛجٙب

 )عذٚي اٌزٛس٠غ اٌزىشاسٞ(

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  10

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 ػشع اٌج١بٔبد  

)اٌفئبد( ٚػًّ اٌغذاٚي 

 س٠خ اٌزىشا

 رٚ اٌفئبد

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

   اِزؾبْ  ا عبػخ 11

ا عبػخ  12

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

رّض١ً اٌج١بٔبد  

ثبٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ )اٌّذسط 

 اٌزىشاسٞ(

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  13

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 -اٌّؼٍغ اٌزىشاسٞ 

 ىشاسٞإٌّؾٕٝ اٌز

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  14

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

اٌزىشاس -اٌزىشاس اٌّئٛٞ

 إٌغجٟ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  15

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 ِمب١٠ظ إٌضػخ اٌّشوض٠خ ِؼٕب٘ب

 اعزخذاِبرٙب–ا١ّ٘زٙب –

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 ِزؾبْاال

ا عبػخ  16

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 -اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ

 ػ١ٛثٗ-اعزخذاِبرٗ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12 
 

 
 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 االحصاء للباحث في التربية والعلوم االنسانية.تاليف  - )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 د. احمد سليمان عودة    د. خليل يوسف الخليلي -

 مبادىء االحصاء في التربية وعلم النفس  د. عبد الرحمن عدس -

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 جميع كتب  والمجالت العلمية التي تتناول االحصاء التربوي 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ترنيت التي تتناول االحصاء التربويمواقع االن

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

 عبػخ ١ِٛ٠ب. 2ص٠بدح ػذد اٌغبػبد إٌظش٠خ ِٓ عبػخ ٚعؼٍٙب  -
 رٛي١ش اٌمبػبد اٌذساع١خ اٌّالئّخ ٚإٌّبعجخ اٌّزٛايش ي١ٙب ع١ّغ اٌؼٕبطش اٌؼشٚس٠خ ٌٍذساعخ -

ا عبػخ  17

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

ٚؽشق  -أٛاػٗ–اٌٛع١ؾ 

 اعزخشاعٗ

 إٌّٛاي ٚؽشق اعزخشاعٗ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  18

 ٔظشٞ

ٌجخ رزؼشف اٌطب

 ػٍٝ :

- ِٚمب١٠ظ اٌزشزذ–اٌزشزذ 

 اٌّذٜ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

 

 

ا عبػخ  19

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

  –اٌزجب٠ٓ   -االٔؾشاف اٌشث١ؼٟ

 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  20

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

ِمذِخ ػٓ –االسرجبؽ 

 ا١ّ٘زٗ -أٛاػٗ-ؽاالسرجب

 –ِؼبِالد االسرجبؽ 

 ِؤششاد االسرجبؽ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

   اِزؾبْ  ا عبػخ 21

ا عبػخ  22

 ٔظشٞ

ِمذِخ ػٓ ِؼبًِ اسرجبؽ  

 ا١ّ٘زٗ-اعزخذاِٗ–ث١شعْٛ 

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  23

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

  -شِبِْؼبًِ اسرجبؽ عج١

 ا١ّ٘زٗ -اعزخذاِٗ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  24

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

 -رفغ١ش ِؼبًِ االسرجبؽ

 –ؽغت اٌم١ّخ 

 -ؽغت اٌغجج١خ

 ؽغت ِؼبًِ اٌزؾذ٠ذ

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ

ا عبػخ  25

 ٔظشٞ

رزؼشف اٌطبٌجخ 

 ػٍٝ :

اٌؼ١ٕبد -اٌّغزّغ االؽظبئٟ 

 -ٚأٛاػٙب

 ِؼٕٝ اٌّؼٍُ ٚ اٌزمذ٠ش

ششػ ٚرٛػ١ؼ+ 

 اٌمبء ِؾبػشح

 االِزؾبْ
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد /لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ -2

     HEPH 333اسشبد ٚطؾخ ٔفغ١خ اعُ / سِض اٌّمشس-3

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ -4

 2115/2116 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ -5

 عبػخ ٔظشٞ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 أ٘ذاف اٌّمشس -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 

 ة النفسية .مؤشرات الصح

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 اٌفُٙ ٚاٌّؼشيخ  -1أ

 رطج١مبد  ػ١ٍّخ  -2أ

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ا١ّ٘خ االسشبد إٌفغٟ  -3أ
 رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثى١ف١خ ِؼبٌغخ اٌّشبوً اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌطالة  -4أ
 بد ثب٘ذاف االسشبد رؼش٠ف اٌطبٌج -5أ
 رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثّؼٕٝ اٌظؾخ إٌفغ١خ ِٚبٟ٘ ِؤششاد اٌظؾخ إٌفغ١خ  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 و١ف١خ اسشبد اٌطبٌجبد  – 1ة

 و١ف١خ ؽً ِشىالد اٌطبٌجبد  – 2ة

 و١ف١خ رشخ١ض ؽبالد اٌزأخش اٌذساعٟ  – 3ة

 فغ١خ ٌٍطبٌجبدو١ف١خ ِؼبٌغخ اٌّشبوً إٌ    -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ -
 ٚعبئً ا٠ؼبػ ٚاػطبء اِضٍخ ِٓ اٌٛالغ  -
 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح -

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ  -
 اخزجبساد شٙش٠خ -
 رمبس٠ش ِٚشبسوبد طف١خ -
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان  -1ط

 غ١ش اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف -2ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌّؾبػشح -
 اٌمبءاٌّؾبػشح -

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 مبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش اٌ -1د

 اوزغبة اعٍٛة يٟ ؽً اٌّشىالد  -2د

 رط٠ٛشِٕب٘ظ ٚاعزشار١غ١بد االسشبد ٚاٌظؾخ إٌفغ١خ -3د

 ػغ خذِبد ٌالسشبد ٚاٌزٛع١ٗ إٌفغٟٚ   -4د
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 قة التقييم طري طريقة التعليم  اسم الوحدة او الموضوع  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع
 االمتحان المحاضرة معنى االرشاد التربوي تتعرف الطالبة على ساعة  2 1
 االمتحان المحاضرة نشأة وتطور االرشاد ومفاهيمه  = =     2

 االمتحان المحاضرة مبررات االرشاد واهدافه  = = 3

 االمتحان المحاضرة مناهج واستراتيجيات التوجيه واالرشاد  = = 4

 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 العالقة بين االرشاد والعلوم االخرى = = 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 ضرةالمحا نظرية العالج العقلي العاطفي  = = 14

 االمتحان المحاضرة نظرية السمات والعوامل ونظرية العالج  = = 15

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 16

 االمتحان المحاضرة عطلة نصف السنة = = 17

 االمتحان المحاضرة المشكالت التي يتناولها االرشاد التربوي = = 18

 متحاناال المحاضرة اسباب التاخر الدراسي  = = 19

 االمتحان المحاضرة اساليب تشخيص حاالت التأخر الدراسي = = 20

 االمتحان المحاضرة الخدمات االرشادية والعالجية  = = 21

 االمتحان المحاضرة مفهوم الصحة النفسية  = = 22

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 23

 االمتحان المحاضرة بعض مؤشرات الصحة النفسية  = = 24

 االمتحان المحاضرة الشخص السوي والالسوي  = = 25

 االمتحان المحاضرة بعض مشكالت النمو  = = 26

27 
معنى االزمة النفسية واسباب االزمات  = =

 ومصادرهاالنفسية 
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الميكانزمات الدفاعية نمو ميكانزمات  = = 28

  االمتحان المحاضرة النسحاب،االسقاط،انواعها )التعويض،ا = = 29
 االمتحان المحاضرة احالم اليقظة،التبرير،االنسحاب  = = 30

 

 
 
 
 
 ث١ٕخ اٌّمشس -11
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  --12

 ال يوحد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 مبادىء االرشاد النفسي والتربوي،صالح حسن الداهري  -

 توجيه ،مصطفى محمود االرشاد النفسي وال -

 علم نفس الشخصية،داؤد عزيز حنا وناظم هاشم -

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

اساسيات في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي ،شاكر مبدر 
 جاسم 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع انترنيت خاصة بمادة االرشاد النفسي 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

   

 رٛي١ش اٌمبػبد اٌذساع١خ اٌّالئّخ  -
 رط٠ٛش إٌّٙظ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اٌظفسخ  

11 
 

  

 

 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ -2

 HECE 222     رشث١خ اٌطفً    اعُ / سِض اٌّمشس -3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ -4

 2115/2116 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ -5

 عبػخ ٔظشٞ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

مرحلة وكيف نساعد الطفل على  تعريف الطالبات بنمو الطفل ومراحل الطفولة واهميتها وكيف يتطور نمو الطفل في كل
 بشكل  النمو

 سليم في جوانب النمو كافة . وماهي خصائص الطفولة وماهي المشكالت التي يتعرض لها وكيف يمكن معالجتها.

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 اٌفُٙ ٚاٌّؼشيخ -1أ

 ١ٍخ رطج١مبد ػّ -2أ

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد و١ف١خ رشث١خ اٌطفً  -3أ
 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ثأعب١ٌت اٌزشث١خ اٌؾذ٠ضخ -4أ
 رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثزطٛس ّٔٛ اٌطفً يٟ ِشاؽً اٌطفٌٛخ  -5أ
 رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثى١ف١خ ِؼبٌغخ ِشىالد اٌطفٌٛخ  -6أ

 ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

  

 و١ف١خ رشث١خ اٌطفً – 1ة

 و١ف ٔؼبٌظ ِشىالد االؽفبي – 2ة

    اعب١ٌت اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ اٌظؾ١ؼ – 3ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ

 ٚعبئً ا٠ؼبػ

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ

 اخزجبساد شٙش٠خ

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 

 خ ٚاالدسان اٌّالؽظ -1ط

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش -2ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ  -3ط

 االػذاد ٚاٌزم٠ُٛ  -4ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ -

 اٌمبء اٌّؾبػشح -
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 ٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش -1د

 اوزغبة اعب١ٌت ؽذ٠ضخ يٟ رشث١خ اٌطفً  -2د

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد و١ف١خ رشث١خ اٌطفً  -3د

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد ِؼبٌغخ اٌّشبوً اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب اٌطفً    -4د
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 بنية المقرر -11

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  وحدة او الموضوع اسم ال مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

1 
نظرة الى تربية الطفل في العصور  تتعرف الطالبة على ساعة  2

 العربية االسالمية
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة اهمية الطفولة عند العلماء االجانب = = 2

 االمتحان المحاضرة مراحل الطفولة = = 3

 االمتحان المحاضرة المؤثرة في نمو وتطور الجنينالعوامل  = = 4

 االمتحان المحاضرة الحمل ومراحلة = = 5

 االمتحان المحاضرة مرحلة الرضاعة = = 6

 االمتحان المحاضرة الفطام والنموالحركي = = 7

 االمتحان المحاضرة العوامل المؤثرة في النموالحركي  = = 8

 االمتحان المحاضرة تماعيالنمو اللغوي والنمواالج = = 9

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 10

 االمتحان المحاضرة مرحلة ماقبل المدرسة = = 11

 االمتحان المحاضرة النمو اللغوي اسئلة االطفال = = 12

 االمتحان المحاضرة االدراك وتكوين المفاهيم = = 13

 تحاناالم المحاضرة 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 اضرةالمح النمو الجسمي والنموالحركي = = 20

21 
النمو العقلي واالدراك وتكوين  = =

 المفاهيم
 االمتحان المحاضرة

 االمتحان المحاضرة الذكاء والتفكير  = = 22

 االمتحان المحاضرة امتحان = = 23

 االمتحان المحاضرة النمو اللغوي والنمواالنفعالي = = 24

 ناالمتحا 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

 االمتحان المحاضرة انواع الجنوح = = 30

 

 



 

 

 

اٌظفسخ  

13 
 

  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 كتاب تربية الطفل ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ال يوجد )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
(تربية الطفل 2114لموزة،اشواق سامي والعبيدي ،عفراء ابراهيم )

 بعض مشكالته )اسباب وعالج(و 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع انترنيت خاصة بمادة تربية الطفل

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  - 13

   

 رٛي١ش اٌمبػبد اٌذساع١خ اٌّالئّخ -
 رط٠ٛش إٌّٙظ -
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد عبِؼخ ثغذاد / اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 االلزظبد إٌّضٌٟ     / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ-2

 HEEP 110 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   اعُ / سِض اٌّمشس -3

 أعجٛػ١بً  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ -4

 2115/2116ع٠ٕٛبً  اٌفظً / اٌغٕخ -5

 عبػخ ٔظش61ٞ )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

 2116/  16/6 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 تعريف الطالبات بمعنى علم النفس التربوي واهميته بين مختلف فروع علم النفس االخرى . -1

 تحديد األهداف التربوية وتصنيفها ودورها في العملية التعليمية . -2

اللغوية  –تبصير الطلبة بالنمو االنساني من حيث األسس التي نقوم عليها عملية النمو ومراحل النمو .وجوانبها )المعرفية  -3
 الحركية( فضالً عن السلوك والتجاهات واالنفعاالت والدوافع . –الحسية  –األخالقية  –الوجدانية 

تعريف الطالبات بأهمية التعلم وشروطه ونظرياته واالسس النفسية التي تقوم عليها عملية التعلم والفروق الفردية والتطبيقات  -4
 التربوية لنظرية التعلم . 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 ِؼشيخ اٌطبٌجبد ثأؽذاس إٌظش٠بد ٚاالرغب٘بد اٌزٟ رّىُٕٙ ِٕزفغ١ش اٌغٍٛن االٔغبٟٔ . -1أ

 األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ( .  –اٌزؼ١ٍّخ  )األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ  –دٚس اال٘ذاف يٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -2أ

 إٌغ١بْ .  –اٌززوش  –اٌؾفع  –خ اٌّؼٍِٛبد ِؼبٌغ  -3أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ر١ّٕخ األعزمال١ٌخ اٌزار١خ .  – 1ة

 ِٙبسح إٌمبػ ٚاٌزفبػً اٌظفٟ . – 2ة

 ِٙبسح ِالؽظخ اٌغٍٛن . – 3ة

 ِٙبسح اٌزؼبؽف اٌٛعذأٟ .  -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘  -1
 زغز٠خ اٌشاعؼخ اٌ -2
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس اٌؼٍّٟ اٌّفزٛػ  -3

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اٌٛاعجبد ٚاالٔشطخ . –األعئٍخ اٌشف٠ٛخ ثشىً دٚسٞ  -1
 األخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ . -2
 األخزجبس إٌٙبئٟ .  -3

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌّشىالد ٚؽشق ؽٍٙب  -1ط

 ِشػبد اٌفشٚق اٌفشد٠خ  -2ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ  -1
 إٌّبلشخ ٚاٌؾٛاس اٌؼٍّٟ اٌّفزٛػ  -2

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االعئٍخ اٌشف٠ٛخ  -1
 األخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ  -2

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر -11

 
 األسبوع

 
 الساعات

 
 مخرجات التعلم المطلوبة

 
 أسم الوحدة /أو الموضوع

 
 طريقة التعليم

 
 طريقة التقديم

 
 االسبوع االول

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

التعريف بعلم النفس التربوي وموقعه بين مختلف 
 فروع علم النفس

  مناقشة والقاء محاضرة
 متحاناال

 
 االسبوع الثاني

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

  مناقشة والقاء محاضرة أهمية علم النفس التربوي وطرق البحث
 االمتحان

 
 االسبوع الثالث

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

خصائص عملية التعلم )خصائص المعلم ،خصائص 
 المتعلم ،الخصائص الطبيعية ، الخصائص الجغرافية

) 

 
 مناقشة والقاء محاضرة

 
 االمتحان

 
 الرابعاالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

 
 الدوافع ،أنواعها ،خصائصها ،صفاتها

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 الخامساالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

نظريات الدوافع )نظرية هرم ماسلو ،نظرية العزو 
 ة الحاجات لموراي(السببي ،نظري

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 السادساالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

 حب االستطالع )خصائصه ،صفاته ، أنواعه( 
 التعاون )خصائصه ،صفاته ،أنواعه(

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 السابعاالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

  مناقشة والقاء محاضرة تعريفه ،أنواع ،دراسات تجريبية  القلق :
 االمتحان

 
 

 الثامناالسبوع 

 
 
 ساعة نظرية2

 
 

 تتعرف الطالبة على

الذاكرة : تعريفها ،خصائصها ،انواعها ،)الذاكرة 
الحسية ،الذاكرة قصيرة المدى ،الذاكرة طويلة 

 المدى ،العوامل المؤثرة بالذاكرة(

  ةمناقشة والقاء محاضر 
 االمتحان

 
 التاسعاالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

النسيان )تعريفه ،العوامل المؤثرة في النسيان 
نظرية التأكل ،نظرية تغير االثر ،نظرية  -،نظرياته:
 الكبت( 

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

  العاشراالسبوع 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

: )تعريفها ،انواعها ،عالقة التغذية  التغذية المرتدة
 المرتدة بالتعليم ، قوانينها(

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 الحادي عشراالسبوع 

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

انتقال أثر التدريب )تعريفه ،خصائصة ،صفاته 
 ،أسسه ،انواعه(

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 راالسبوع الثاني عش

 
 ساعة نظرية2

 
 تتعرف الطالبة على

التعليم : )تعريفه ،شروطة ،صفاته ،خصائصه 
 ،تطبيقاته التربوية( 

  مناقشة والقاء محاضرة
 االمتحان

 
 

 الثالث عشراالسبوع 

 
 
 ساعة نظرية2

 
 

 تتعرف الطالبة على

 نظرية ثورندايك )المحاولة والخطأ(
 

 ،التمييز(  بافلوف )قانون التدعيم ،االنطفاء ،التعميم
 

 سكنر )التعلم االشراطي االجرائي(

 
 

 مناقشة والقاء محاضرة

 
 

 االمتحان
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

( .علم النفس التربوي بين النظرية 2113العتوم ، عدنان واخرون ،) -1 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 لمسيرة .والتطبيق ،عمان ،دار ا

( .علم النفس التربوي ،عمان ،دار 2113نشواتي ،عبد المجيد ،) -2
 الفرقان . 

( .مبادى علم النفس التربوي االمارات 2112الزغول ، عماد،) -3
 ،دار الكتاب الجامعي . 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 علم النفس التربوي ،عمان – 2114 –يد نشواتي عبد الحم

  ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

أعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ وٛع١ٍخ رؼ١ٍّخ ٚػشع اٌجٛس ث٠ٕٛذ ٌغ١ّغ ِٛػٛػبد اٌّمشس اٌذساعٟ, االثؾبس   

 زٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ .ٚاٌذساعبد اٌؾذ٠ضخاٌزٟ رؼّك ُِٕٙ اٌطبٌت ٌّؾ
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد /  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 االلزظبد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ-2

                 و١ّ١بء غزاء     HE  CBF 219                             اعُ / سِض اٌّمشس -3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ -4

 2115/2116 عٕٛٞ ٕخاٌفظً / اٌغ -5

 عبػخ ػٍّٟ 61عبػخ ٔظشٞ /  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  -6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 أ٘ذاف اٌّمشس -8

 يهدف الى توضيح كيفية مساهمة العناصر الغذائية في جودة الغذاء ودور واهمية الماء في الغذاء -1

 الغذيةدراسة النظم الغروية المختلفة في ا -2

 شرح التركيب الكيميائي للكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات  -3

 التعرف على االنزيمات واقسامها وخواصها  -4

 دور الفيتامينات واالمالح المعدنية في الغذاء على صحة االنسان -5

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذا  اٌّؼشي١خ األ -أ
 وزسبة اٌطبٌجخ اٌمذسح ػٍٝ رس١ّخ ٚرمس١ُ ِشوجبد اٌغزاءا -1أ

 اوزسبة اٌطبٌجخ ػٍٝ رٛػ١ر اٌزفبػالد ٌٍّدّٛػبد اٌغزائ١خ  -2أ

  اوزسبة اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اسس اٌى١ّ١بء اٌس٠ٛ١خ يٟ اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ -3أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذا    -ة 

 

 ُ اٌّؼب١٠ش ٚاالخٙضح اٌّسزخذِخ يٟ رس١ًٍ اٌغزاءرسذ٠ذ ا٘– 1ة

 اوزسبة اٌمذسح ػٍٝ اخشاء اٌزدبسة اٌّخزجش٠خ  – 2ة

   اٌمذسح ػٍٝ ػشع إٌزبئح ِٕٚبلشزٙب ثطشق ػ١ٍّخ – 3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌّسبػشح ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ -1

 اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر -2

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٕظش٠خاالخزجبساد اٌ -1

 االخز١بساد اٌؼ١ٍّخ -2

 األ٘ذا  اٌٛخذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 

 االسزٕزبج ٚاٌزم١١ُ -1ج

  ِالزظخ ٚادسان ٚرفى١ش -2ج
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌّسبػشح ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ -1

 اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر -2

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ -1

 االخز١بساد اٌؼ١ٍّخ -2
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ ٌؼبِخ ٚاٌّٙبساد ا -د 

 

 اِىبْ اٌؼًّ يٟ اٌّخزجشاد اٌى١ّ١بئ١خ  -1د

 اػبيخ ٌٍزذس٠س  -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 زم١١ُؽش٠مخ اٌ

ٌززؼش  اٌطبٌجخ  2 1

 ػٍٝ
اٌششذ ٚاٌمبء  اٌّبء ٚخٛاطٗ ٚٚظبئفٗ

 اٌّسبػشاد
اخشاء االخزجبساد 

اٌشٙش٠خ 

 )اِزسبْ(
 = = phاٌّسب١ًٌ إٌّظّخ ٚاي  = 2 2

 = = اٌّٛاد اٌغش٠ٚخ ٚخظبئظٙب = 2 3

 = = اٌّسب١ًٌ ٚأٛاػٙب = 2 4

 = = اٌسّٛػٗ ٚاٌمبػذ٠خ = 2 5

 = = اِزسبْ يظٍٟ = 2 6

اٌىبسث١٘ٛذساد أٛاػٙب  = 2 7

 ٚرمس١ّٙب
= = 

 = = اٌسىش٠بد اٌجس١طٗ ٚأٛاػٙب = 2 8

 = = اٌسىش٠بد اٌّزؼذدٖ ٚأٛاػٙب = 2 9

 = = اٌجشٚر١ٕبد ٚا١ّ٘زٙب اٌغزائ١خ = 2 11

 = = االٔض٠ّبد اٌّسٍٍخ ٌٍجشٚر١ٓ = 2 11

 = = االزّبع اال١ٕ١ِخ ٚأٛاػٙب = 2 12

 = = ٟاِزسبْ يظٍ = 2 13

 = = االٔض٠ّبد /رمس١ٙب/رس١ّزٙب = 2 14

ربث١ش اٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ يٟ  = 2 15

 إٌشبؽ االٔض٠ّٟ

= = 

 = = ػطٍخ ٔظف اٌسٕخ = 2 16

 = = اٌذْ٘ٛ/أٛاػٙب /رمس١ّٙب = 2 17

رشو١ت اٌذْ٘ٛ ٚاالزّبع  = 2 18

 اٌذ١ٕ٘خ

= = 

 = = رٍف ٚيسبد اٌذْ٘ٛ = 2 19

 = = اِزسبْ يظٍٟ = 2 21

 = = اٌف١زب١ِٕبد ٚرشو١جٙب ٚأٛاػٙب = 2 21

ٚظبئف اٌف١زب١ِٕبد ٚٔمظٙب  = 2 22

 ٚربث١ش اٌّؼبِالد اٌسشاس٠خ

= = 

 = = االِالذ اٌّؼذ١ٔخ ٚأٛاػٙب = 2 23

ٚظبئف اٌّؼبدْ ٚاػشاع  = 2 24

 ٔمظٙب

= = 

 = = اِزسبْ يظٍٟ = 2 25

 = = اٌظجغبد اٌغزائ١خ ٚا١ّ٘زٙب = 2 26

 = = د االغز٠خ ٚا١ّ٘زٙبٔىٙب = 2 27

 = = إٌّىٙبد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌظٕبػ١خ = 2 28

 = = اٌّؼبيبد اٌغزائ١خ = 2 29

اٌّىٛٔبد اٌغزائ١خ اٌغ١ش ِشغٛة  = 2 31

 ي١ٙب

= = 

      

      
      



 

 

 

اٌظفسخ  

21 
 

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 تاليف باسل داللي وكامل الركابي 1981اء االغذية كيمي )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ترجمة عادل جورج وعالء يحيى 1983كيمياء االغذية 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
1- Biochemistry (1996) peter siska. 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
1- Biochem.notes- 31.pptx 
2- https://old: uqu .edu.sa 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .11

 يٟ اٌؼشع ٚاعزخذاَ اٌؾبعٛة االٌىزشٟٚٔ . Data Showاعزخذاَ اٌذاربشٛ   
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اٌظفسخ  

22 
 

  

 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد / اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ-1

 االلزظبد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ -2

           109HE   GC      /       خو١ّ١بء ػبِ      اعُ / سِض اٌّمشس-3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ-4

 2115/2116 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ -5

 عبػخ ػٍّٟ 61عبػخ ٔظشٞ 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ -6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  -7

 اٌّمشسأ٘ذاف -8

يهدف المقرر بيان وتوضيح االسس العلمية لمادة الكيمياء العامه للمرحلة االولى لطالبات االقتصاد المنزلي وبما انه 
 طالبات

المرحلة االولى هم خليط من طالبات اغلبهم ادبي وقليل منهم من الفرع العلمي يعني ذلك يجب مراعاة المستوى الذي 
 هم عليه

لمواد توضيحية لمعرفة اسس الكيمياء العامة واعطاء بعض المعلومات التي من شانها ان لذا يجب ان تكون ا
 تساعدهم في المراحل

 الدراسية المختلفه الحقا وتوعية الطلبة في الفرع الذي سيختارونه للتخصص

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسِخشعبد اٌ -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 بة اٌطبٌجخ اٌمذسح ػٍٝ رغ١ّخ ٚرمغ١ُ ِشوجبد اٌغزاءاوزغ  -1أ

 اوزغبة اٌطبٌجخ ػٍٝ رٛػ١ؼ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ٚرفبػالد اٌزغؾ١ؼ  -2أ

 اوزغبة اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك اعظ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ  يٟ اٌّخزجشاد -3أ
    

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١ش ٚاالعٙضح اٌّغزخذِخ يٟ رؾ١ًٍ اٌغزاءرؾذ٠ذ اُ٘ اٌّؼب٠ – 1ة

 اوزغبة اٌمذسح ػٍٝ اعشاء اٌزغبسة اٌّخزجش٠خ  – 2ة

 اٌمذسح ػٍٝ ػشع إٌزبئظ ِٕٚبلشزٙب ثطشق ػ١ٍّخ – 3ة

    
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ -3

 دسٚط ػ١ٍّخ -4

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1
 اعئٍخ اصٕبء اٌّؾبػشح -2
 ؾبٔبد شٙش٠خ ٚيظ١ٍخاِز -3

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -1ط

 ِالؽظخ ٚادسان ٚرفى١ش -2ط

  رٕف١ز ٚرم٠ُٛ -3ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ِؾبػشاد ٔظش٠خ -1

 دسٚط ػ١ٍّخ -2
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1
 اعئٍخ اصٕبء اٌّؾبػشح -2
 اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚيظ١ٍخ -3

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ -د 

 اِىبْ اٌؼًّ يٟ اٌّخزجشاد اٌى١ّ١بئ١خ  -1د

  اػبيخ ٌٍزذس٠ظ -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ش٠مخ اٌزم١١ُؽ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

اٌطشق ٚاٌم١بعبد,إٌظبَ اٌؼبٌّٟ  رزؼٍُ اٌطبٌجخ  2 1

 ٌٍٛؽذاد,اٌىضبيخ,اٌٛصْ إٌٛػٟ

اٌمبء 

 ِؾبػشح

 ششػ ٚاٌ

األِزؾبْ 

ٚاعئٍخ 

 ثبٌّؾبػشح

رؼش٠ف اٌّبدح ٚاٌطبلخ,أٛاع  = = 2

 اٌطبلخ ,لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ , أالؽزىبن

= = 

رطٛس إٌّبرط اٌزس٠خ ,اإٌظش٠بد  = = 3

ظش٠خ سرسيٛسد,ٔظش٠خ اٌزس٠خ:ٔ

 رِٛغْٛ, أشزب٠ٓ ٌزط٠ٛشإٌظش٠خ

= = 

رؼش٠ف األطشح ٚأٛاػٙب,لٜٛ  = = 4

يبٔذسيبي,اٌىٙشٚعٍج١خ,األطشح 

 ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ,ٚاٌغذٚي اٌذٚسٞ

= = 

رفغ١ش إٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍّبدح  = = 5

 ,ؽبالد اٌّبدح

= = 

أ١ّ٘خ اٌّبء, رؼش٠ف اٌّؾٍٛي  = = 6

 ١بعٙب,أٛاع اٌّؾب١ًٌ ٚؽشق ل

= = 

رؼش٠فٙب,أٔٛاػٙب , رؾؼ١ش٘ب,  = = 7

 ظب٘شح رٕذاي,اٌؾشوخ اٌجشٚا١ٔخ

= = 

رؼش٠ف اٌزأ٠ٓ ,رأص١ش األ٠ْٛ  = = 8

اٌّشزشن,اٌزشع١ت ,صبثذ ؽبطً 

 األراثخ,األرضاْ األ٠ٟٛٔ

= = 

اٌزؼبس٠ف اٌّخزٍفخ  = = 9

ٌٍؾبِغ,رؼش٠ف اٌمبػذح رؼش٠ف 

 األِالػ,اٌّؾٍٛي اٌم١بعٟ

= = 

طخ اٌزىبيؤ,ٔمطخ إٌٙب٠خ رؼش٠ف ٔم = = 10

 اٌّؾب١ًٌ إٌّظّخ

= = 

ؽشق اال١ٌٚخ ٌٍزغؾ١ؼ ,ػاللخ  = = 11

اٌشلُ ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ثطج١ؼخ 

 اٌّؾٍٛي

= = 

 = = اِزؾبْ اٌفظً األٚي = = 12

رؼش٠ف اٌّشوجبد اٌؼؼ٠ٛخ ٚٔجزح  = = 13

 ػٓ ربس٠خٙب ٚرغ١ّزٙب

= = 

ا١ٌٙشٚوبسثٛٔبد اٌّشجؼخ  أٛاػٙب  = = 14

رغ١ّزٙب ٚخظبئظٙب اٌى١ّ١بئ١خ ٚ

ٚاٌف١ض٠بئ١خ,اٌّشوجبد اال١ٌفبر١خ, 

 أِضٍخ ٌٍّشوت اٌؼؼٛٞ

= = 

اٌىبسثْٛ األٌٟٚ ٚاٌىبسثْٛ  = = 15

 اٌضبٔٛٞ ٚاٌىبسثْٛ اٌضبٌضٟ

= = 

 ا١ٌٙذسٚوبثٛٔبد اٌغ١ش ِشجؼخ = = 16

أٛاػٙب رغ١ّزٙب ٚخظبئظٙب 

 ٚلٛاػذ اٌزغ١ّخ

= = 
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ٌىبٔبد ٚو١ف١خ اٌشٚاثؾ اٌّفشدح :اال = = 17

رغ١ّزٙب ٚاٌشٚاثؾ اٌّضدٚعخ 

ٚاٌشٚاثؾ اٌضالص١خ وبٌى١ٕبد 

 ٚاٌىب٠ٕبد

= = 

ششػ ٌٍّشوجبد اٌالؽٍم١خ وب١ٌّضبْ  = = 18

ِضال ٚاٌّشوجبد اٌؾٍم١خ وبٌجٕض٠ٓ 

 ِٚشوجبرخ

= = 

 , ِشزمبد ا١ٌٙذسٚوبسثٛٔبد = = 19

أٛاػٙب ثشىً ػبَ ٚاٌّغب١ِغ 

 داٌٛظ١ف١خ ٌٙب ,اٌجزشٚي,اٌّزشىال

= = 

أٛاػٙب ,   اٌىؾٛالد ٚاأل٠ضشاد = = 20

 رغ١ّزٙب ٚخظبئظٙب اٌى١ّ١ب٠ٚخ

= = 

 = = اٌٙب١ٌذاد أٛاػٙب ,رغ١ّزٙب = = 21

أٛاػٙب   األٌذ٘ب٠ذ ٚاٌى١زٛٔبد = = 22

 ,رغ١ّزٙب ٚخظبئظٙب اٌى١ّ١ب٠ٚخ

= = 

األؽّبع اٌىبسثٛوغ١ٍ١خ  رؼش٠ف  = = 23

االؽّبع ٚرؼش٠ف االِالػ 

 ١ٍخاٌىبسثٛوغ١

= = 

ششػ اٌج١ٌّٛشاد ٚو١ف١خ رظ١ٕؼٙب  = = 24

 ٚرطج١مبرٙب

= = 

 = = اِزؾبْ اٌفظً اٌضبٟٔ = = 25

اٌزؼش٠ف ثبٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ  = = 26

 ٚا١ّ٘زٙب ٚدٚس٘ب ٚطٛس٘ب

= = 

اٌىبسث١٘ٛذساد  ا١ّ٘زٙب ,  = = 27

رغ١ّزٙب, أٛاػٙب:اٌغىش٠بد 

 ,إٌشب

= = 

ٛاػٙب اٌجشٚر١ٕبد  أ١ّ٘زٙب ,أ = = 28

 ,األٔض٠ّبد ٚأ١ّ٘زٙب 

= = 

ا١ٌٍج١ذاد  ا١ّ٘زٙب ,الغبِٙب  = = 29

,ِىٛٔبرٙب ,أٛاػٙب ,اٌض٠ٛد 

 ٚاٌذْ٘ٛ

= = 

ٔظشح عش٠ؼخ أل١ّ٘خ االٔض٠ّبد  = = 31

 ٚأٛاػٙب ٚاٌف١زب١ِٕبد ٚأٛاػٙب

= = 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ال يوجد ٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّمشسح ا1

 General chemistry by sister,vande -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
werfand Davidson 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
التحليل الوصفي والحجمي تاليف د.مؤيد العبايجي و ثابت  -1

 سعيد .

 العامه العضوية تاليف د.نوري سالم الكيمياء  -2

 الكيمياء الفيزياوية لمنتجات االغذية تاليف د.عبد علي مهدي -3

 
ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .11

 ٠ؾزبط اٌّمشس اٌٝ رط٠ٛش  

 لبػخ ِؾبػشاد -1             

 عجٛسح رو١خ -2
 رغ١ٙض ِخزجشاد -3
 ؼبػٚعبئً ا٠ -4
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / عبِؼخ ثغذاد ؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّ .1

  لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  HE PN 113أعبع١بد اٌزغز٠خ   اعُ / سِض اٌّمشس .3

 أعجٛػٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2115/2116 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ٔظشٞ   60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 إػذاد ٘زا اٌٛطف ربس٠خ  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 التعرف على الغذاء ومكوناته منالعناصر الغذائية المهمة للجسم.  -1

 التعرف على اهمية التغذية الصحية للجسم.  -2

 التعرف على العالقة بين الغذاء والتغذية الجيدة. -3

 يجابية والسلبية للتغذية. دراسة وفهم كل مكون من مكونات الغذائية المهمة ومعرفة الجوانب اال -4

 معرفة االمراض الناجمة عن التغذية السيئة عند تناول الغذاء الغير صحي.  -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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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 ِؼشيخ ٚيُٙ أعظ اٌزغز٠خ اٌظؾ١ؾخ   -1أ

شٚر١ٕبد , اٌىبسث١٘ٛذساد , اٌذْ٘ٛ( ٚاٌؼٕبطش ِؼشيخ ِىٛٔبد اٌغزاء اٌشئ١غ١خ ِٓ ػٕبطش )اٌج-2أ

 اٌّؼذ١ٔخ ٚاٌف١زب١ِٕبد. 

اٌزٛػ١خ ثأعظ اٌزغز٠خ يٟ ؽبٌخ اٌّشع وأِشاع اٌىجذ ٚاٌىٍٝ ٚاٌزٟ رؼبٌظ ثمٛائُ ِٕظّخ رٕبعت  -3أ

 ٚٔٛع اٌّشع

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

    ١ش اٌٛعجبد اٌغزائ١خ اٌظؾ١خ.رط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌجبد يٟ و١ف١خ اػذاد ٚرؾؼ – 1ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽش٠مخ اٌششػ                  -1
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ            -2          

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ٚاٌزطج١ك  -3
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبْ إٌظشٞ 
 رمبس٠ش ػ١ٍّخ     

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 االدسان ٚاٌززفى١ش  ِالؽظخ-1ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -2ط

 اٌزٕف١ز ٚاٌزم١١ُ  -3ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ   -1
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  -2

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ  -
 ٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد يٟ ِؼشيخ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ٚو١ف١خ اػذاد غزاء طؾٟ ِزٛاصْ اليشاد  -1د

 االعشح ٚيك االعظ اٌؼ١ٍّخ اٌظؾ١ؾخ 

اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد يٟ ِؼشيخ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٌالٔغبْ ؽغت ِشاؽً إٌّٛ اٌّخزٍفخ ِٚٓ صُ اػذاد -2د

 رزالئُ ِغ وً ِشؽٍخ ػّش٠خٚعجبد غزائ١خ 
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 ث١ٕخ اٌّمشس -11

 اٌسبػبد األسجٛع

ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اسُ اٌٛزذح / أٚ اٌّٛػٛع

1 2 
رزؼش  

 اٌطبٌجخ ػٍٝ

ؽش٠مخ اٌششذ   ِفب١ُ٘ اسبس١خ ػٓ اٌغزاء

ٚاٌمبء 

 اٌّسبػشاد 

اخشاء االخزجبساد 

 اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ

 ٠خ اٌشٙش

 = = اٌخ١ٍخ ٚدٚس٘ب يٟ اٌزغز٠خ . = 2 2

 = = اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ )اٌّغز٠بد(: اٌىبسث١٘ٛذساد = 2 3

4 2 = 
أٛاع اٌىبسث١٘ٛذساد ٚرمس١ّٙب ، ٘ؼُ 

 اٌىبسث١٘ٛذساد.

= = 

 = = اٌسىش٠بد اٌجس١طخ ٚأٛاػٙب  = 2 5

 = = اٌسىش٠بد اٌّزؼذدح ٚأٛاػٙب  = 2 6

 = = ُ اٌجشٚر١ٕبد. اٌجشٚر١ٕبد ، ٘ؼ = 2 7

 = = اٌٍج١ذاد ٘ؼُ اٌٍج١ذاد = 2 8

9 2 = 
اٌطبلخ ، اٌّبء ، ا١ّ٘خ اٌّبء ، اٌٛظبئف 

 اٌس٠ٛ١خ ٌٍّبء  

= = 

10 2 = 
اٌٙؼُ ٚاالِزظبص ، ِفب١ُ٘ اسبس١خ ػٓ 

 اٌٙؼُ ٚاالِزظبص.  

= = 

 = = اِزظبص اٌىبسث١٘ٛذساد،  = 2 11

 = = اِزظبص اٌجشٚر١ٕبد  = 2 12

 = = اِزظبص اٌذْ٘ٛ   = 2 13

14 2 = 
اٌزّث١ً اٌغزائٟ)ػ١ٍّبد اٌجٕبء، ػ١ٍّبد 

 اٌٙذَ( رّث١ً اٌىبسث١٘ٛذساد

= = 

 = = رّث١ً اٌٍج١ذاد ، رّث١ً اٌجشٚر١ٕبد = 2 15

 = = ػطٍخ ٔظف اٌسٕخ  = 2 16

 = = االزز١بخبد اٌغزائ١خ ِٓ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ، = 2 17

18 2 = 
ف١زب١ِٕبد ، رٛص٠غ اٌف١زب١ِٕبد، ا١ّ٘خ اٌ

 اٌف١زب١ِٕبد يٟ االغز٠خ

= = 

 = = اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ يٟ اٌذْ٘ٛ ، اِزظبطٙب = 2 19

 = = اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ يٟ اٌّبء، اِزظبطٙب. = 2 20

 = = رىٍّخ اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ يٟ اٌّبء = 2 21

22 2 = 
اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ، ا١ّ٘خ اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ ، 

 اٌّؼذ١ٔخ اٌىجشٜاٌؼٕبطش 

= = 

23 2 = 
اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ اٌىجشٜ ، اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ 

 اٌظغشٜ.

= = 

 = = االزز١بخبد ٚاٌمشساد اٌغزائ١خ = 2 24

 = = اٌّدب١ِغ اٌغزائ١خ = 2 25

 = = االِشاع ٚاٌّشبوً اٌزغز٠ٚخ = 2 26

 = = رغز٠خ اٌفئبد اٌسسبسخ        = 2 27

 = = ٌزظ١ٕؼ١خ يٟ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خرأث١ش اٌؼ١ٍّبد ا = 2 28

 = = رمذ٠ش اٌسبٌخ اٌغزائ١خ ٌٍفشد ٚاٌّدزّغ  = 2 29

30 2 = 
رىٍّخ اٌّٛػٛع اٌسبثك ِغ اِزسبٔبد اٌفظً 

 اٌذساسٟ اٌثبٟٔ ٚاٌذسخبد 

= = 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 كتاب اساسيات تغذية أ.م.د عبد اهلل ذنون  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  2111تغذية انسان االستاذ الدكتورة منى احمد صادق  )اٌّظبدس(  اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ ـ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 2111الغذاء والتغذية / د. مصطفى عبد الرحمن سنة 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
http://www.Tolymat.com/Diet  

 
 
 
 
 
 
 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

   

 اعزخذاَ اٌذارب شٛ يٟ ػشع إٌّبرط ٚاٌؾبعٛة االٌىزشٟٚٔ
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  ٌٟ لغُ االلزظبد إٌّض   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 214HEFR  رؾؼ١ش أغز٠خ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 أعجٛػٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2115/2116 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 91عبػخ ٔظشٞ / 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

رها وكيفية اختيارها وطرق تخزينا والمحافظة عليها ألطول مدة معرفة الطالبات بمصادر اطعمة المختلفة وفصول ظهو  -1
 ممكنة.

 التعرف على القيمة الغذائية كاألطعمة والوصايا المتكاملة والتغذية السليمة وعالقتها بالصحة  -2

 تعليم الطالبات كيفية اعداد وجبات غذائية متوازنة -3

 الطعام العام  تطوير مهارات الطالبات في مجال الغذاء والتغذية لعداد -4

اعداد طالبات خريجات قادرات ومتمكنات في مجال الغذاء والتغذية الن يكن امهات المستقبل وكذلك لتمكينهن  -5
 في العمل بمجاالت مختلفة كالمستشفيات او في مجال السياحة الى مهنة التدريس.

 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع-11
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  شي١خ ٘ذاف اٌّؼاأل -أ
 ِؼشيخ ٚيُٙ ِجبدئ ٚرؾؼ١ش اٌطؼبَ  -1أ

 اٌخطٛاد اٌظؾ١ؾخ اٌّزجؼخ يٟ اػذاد اٌطؼبَ -2أ

 رؾؼ١ش ٚعجبد غزائ١خ طؾ١خ.  -3أ

  
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌجبد ٚاٌف١ٕخ يٟ اػذاد اٌطؼبَ  – 1ة

 اػذاد ٚرض١٠ٓ االؽؼّخ ٚاٌّؼغٕبد  رط٠ٛش خجشاد اٌطبٌجبد ِٚٙبسارُٙ يٟ ِغبي – 2ة

    
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ؽش٠مخ اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ -1
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ            -2
 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ٚاٌزطج١ك اٌؼٍّٟ -3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبْ إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِالؽظخ ادسان رفى١ش -1ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -2ط

 إٌمذ ٚاٌزم١٠ُٛ -3ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ -1
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ   -2   

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ  -
 االخزجبساد إٌظش٠خ  -

 ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبثٍاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد يٟ و١ف١خ اػذاد ٚرؾؼ١ش ٚعجبد غزائ١خ طؾ١خ ِزٛاصٔخ -1د

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد رغز٠ٚخ رف١ذ سثبد اٌج١ٛد يٟ اػذاد ٚعجبد طؾ١خ ٌٍؼبئٍخ -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 اٌسبػبد األسجٛع

ِخشخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٛػٛعاسُ اٌٛزذح / أٚ اٌّ

1 2 
رزؼش  

 اٌطبٌجخ ػٍٝ

اٌزؼش  ػٍٝ ِفشداد إٌّٙح ثظٛسح شبٍِخ 

ٚسثؾ ٘زٖ اٌّفشداد ِغ اٌّؼٍِٛبد اٌسبثمخ 

 ِٓ اٌسٕخ االٌٚٝ. 

ؽش٠مخ اٌششذ  

ٚاٌمبء 

 اٌّسبػشاد 

اخشاء 

االخزجبساد 

اٌؼ١ٍّخ 

 ٚإٌظش٠خ

اٌشٙش٠خ ِغ 

 ػًّ رمبس٠ش 

2 2 = 

ف وبًِ ٚػاللخ ثبٌّدب١ِغ اٌغزاء رؼش٠

 اٌغزائ١خ اٌشئ١س١خ . 

 

= = 

3 2 = 

االسجٛع اٌثبٌث : ا٘ذا  دساسخ اٌطؼبَ، زفع 

اٌطؼبَ ِٓ اٌدشاث١ُ اٌّشػ١خ ، رسّّخ 

 اٌطجؼبَ.

= = 

4 2 = 
اٌزفبػالد اٌغزائ١خ ؤ)ظب٘شح االٔزشبس يٟ 

 اٌطؼبَ رىْٛ أٔٛاع رجٍٛس اٌّبء ٚاٌسىش(. 

= = 

5 2 = 

شٚاد ، دٚس اٌفٛاوٗ اٌفٛاوٗ ٚاٌخؼ

ٚاٌخؼشٚاد يٟ اٌخطؾ اٌغزائ١خ ٌٍؼبئٍخ، 

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإثش ػٍٝ و١ّخ اٌّؼبدْ 

ٚاٌف١زب١ِٕبد ، ربث١ش اٌؼبًِ اٌٛساثٟ ، اٌظٕف 

 ، اٌٛساثخ. 

= = 

6 2 = 

االخزال  يٟ ظشٚ  ٚػٛاًِ إٌّٛ ، 

اٌّؼبِالد اٌزٟ ردشٞ ػ١ٍٙب ِٕز زظبد٘ب 

 ٌٚس١ٓ ػشػٙب يٟ اٌسٛق. 

= = 

7 2 = 

اٌجشٚر١ٕبد ، اٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌذْ٘ٛ يٟ 

اٌفٛوٗ ٚاٌخؼشٚاد اٌم١ّخ اٌغزائ١خ ٌٍفٛاوٗ 

ٚاٌخؼشٚاد اٌّظٕؼخ، رسؼ١ش اٌفٛاوٗ 

 ٚاٌخؼشٚاد ٌٍّسبيظخ ػٍٝ ل١ّزٙب اٌغزائ١خ

= = 

8 2 = 

ؽجخ اٌفٛاوٗ ٚاٌخؼشٚاد ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ 

رطشأ ػٍٝ اٌٍْٛ ْ اٌطؼُ ، اٌزشو١ت اثٕبء 

 اٌخؼشٚاد ٚاٌفٛاوٗ.  اٌطجخ، ؽشق ؽجخ

= = 

9 2 = 
اٌسالؽخ ، رسؼ١ش ِىٛٔبد اٌسالؽخ، ٚو١ف١خ 

 اٌّسبيظخ ػٍٝ ؽشاٚرٙب. 

= = 

10 2 = 

اٌظٍظبد اٌّسزؼٍّخ ٚأٛاػٙب ، و١ف١خ ػًّ 

اٌّب١ٔٛ٠ض ٚاٌظٍظخ اٌفشٔس١خ ، اٌم١ُ اٌغزائ١خ 

 ألٔٛاع اٌسالؽبد. 

= = 

11 2 = 

االسجٛع اٌسبدٞ ػشش: اٌذْ٘ٛ، رىٛٔٙب ، 

خٛاطٙب، اٌسٛاِغ اٌشس١ّخ االسبس١خ 

 ٚا١ّ٘زٙب، اٌؼٛاًِ اٌّسزسٍجخ. 

= = 

12 2 = 

اٌٍج١ذاد، ثؼغ رفبػالد اٌذ٘ٓ، ا١ّ٘خ اٌذ٘ٓ 

يٟ اٌغزاء )وّب يٟ رسؼ١ش أٛاع ِخزٍفخ ِٓ 

اٌؼدبئٓ( ٚرأث١ش اٌسشاسح ػٍٝ اٌذ٘ٓ زست 

 أٛاػٙب اٌّخزٍفخ

= = 

13 2 = 

، اٌم١ّخ اٌس١ٍت ِٕٚزدبرٗ، ا١ّ٘زٗ ، ِىٛٔبرٗ

اٌغزائ١خ ، أٛاع اٌس١ٍت ، ربث١ش اٌسشاسح يٟ 

 اٌس١ٍت. 

= = 

14 2 = 
رخثش اٌس١ٍت)ثبٌسبِغ، األٔض٠ُ، اٌسشاسح(، 

 اٌخبطخ ٌٍس١ٍت  سزؼّبالداال

= = 
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15 2 = 

اٌىش٠ُ، اٌدجٓ، اٌضثذ، ِىٛٔبد وً ِٕٙب، و١ف١خ 

طٕغ اٌدجٓ، اٌجشٚر١ٕبد)اٌٍسُ، اٌذخبج 

ا١ّ٘زٗ، ربث١ش  ٚاٌج١غ( رشو١ت اٌجشٚر١ٓ،

 اٌسشاسح ػ١ٍٗ. 

= = 

 = =  ػطٍخ ٔظف اٌسٕخ  = 2 16

17 2 = 

اٌج١غ ، ا١ّ٘زٗ، ل١ّزٗ اٌغزائ١خ، رشو١جٗ، 

اٌزغ١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ اٌج١غ اثٕبء خضٔٗ، 

ا١ّ٘خ اٌج١غ يٟ ئػذاد ٚرسؼ١ش ثؼغ 

االؽؼّخ ٚاْ ٠ىْٛ ػبًِ اسزسالة اٚ ػبًِ 

 ِثخٓ..ص اٌخ. 

= = 

18 2 = 

أٛاػٙب ، اٌسّشاء ٚٔسجخ اٌذ٘ٓ اٌٍسَٛ، 

ٚاٌجشٚر١ٓ ي١ٙب ٚاوثش ؽشق اٌطجخ يٟ ثؼغ 

خظبئض إٌبرح سٛاء اسزؼًّ ثظٛسح 

 سئ١س١خ اٚ خضئ١خ. 

= = 

19 2 = 

اٌج١ؼبء وبٌذٚاخٓ ٚاالسّبن، ِشازً ؽ١ٙبً 

ٚاٌظفبد إٌٛػ١خ ٚاٌسس١خ ٚاٌزشو١ت ٌٍٕبرح 

اٌغزائٟ، اٌجم١ٌٛبد ٚاٌّىسشاد، ا١ّ٘زٙب ، 

 ٌغزائ١خ. ل١ّزٙب ا

= = 

20 2 = 

األسجٛع اٌزبسغ ػشش: إٌش٠ٛبد ، دٚس٘ب يٟ 

 رسؼ١ش اٌغزاء ٚخظبئض إٌّزٛج إٌٙبئٟ. 

 

= = 

21 2 = 
اٌشىش٠بد ، أٛاػٙب اٌّخزٍفخ ِٚظبدس٘ب 

 اٌغزائ١خ اثش٘ب يٟ رسؼ١ش األؽؼّخ اٌّخزٍفخ. 

= = 

22 2 = 

األسجٛع اٌسبدٞ ٚاٌؼششْٚ: اٌطس١ٓ ، 

ػذاد اٌخجض زست ٔٛع أٔٛاػٗ ٚدٚسٖ يٟ ئ

اٌسٕطخ اٌّسزخشج ِٕٙب ٚخظبئظٗ يٟ 

 طفبد إٌبرح. 

= = 

23 2 = 
االسجٛع اٌثبٟٔ ٚاٌؼششْٚ: اٌى١ه ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّإثشح ي١ٗ. 

= = 

 = = اٌجسى٠ٛذ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإثشح ي١ٗ. = 2 24

 = = اٌؼدبئٓ ثبٔٛاػٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّإثشح ي١ٙب.  = 2 25

26 2 = 
أٛاػٙب ، ِظبدس٘ب ،  اٌؼٛاًِ إٌّفشخ ،

 ا١ّ٘زٙب

= = 

27 2 = 

اٌّششٚثبد ػٍىٝ اخزال  أٛاػٙب ، رفبط١ً 

ػٓ اٌشبٞ ٚاٌمٙٛح ٚاٌىبوبٚ ٚاٌفشٚق 

االسبس١خ ي١ّب ث١ٕٙب ِٓ ز١ث اززٛائٙب ػٍٝ 

 اٌّٛاد إٌّجٙخ ِثال.. اٌخ. 

= = 

28 2 = 
اٌطؼَٛ ٚإٌىٙبد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌظٕبػ١خ 

 ز٠خ. ٚاطٍٙب ٚدٚس٘ب يٟ رسؼ١ش االغ

= = 

29 2 = 
رٍج١سبد اٌى١ه ٚأٛاػٙب اٌّخزٍفخ، ٚزشٛاد 

 اٌى١ه ٚاٌّؼدٕبد ٚأٛاػٙب اٌّخزٍفخ. 

= = 

30 2 = 
٠ذخً ػّٓ االسبث١غ االخشٜ الخشاء 

 اِزسبٔبد. 

= = 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 كيمياء االغذية،  الكيمياء والحياتية .   كتاب )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 الطهو التجريبي .... الخ الكتب. 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 ذارب شٛ يٟ ػشع إٌّبرط ٚاٌؾبعٛة االٌىزشٟٚٔاعزخذاَ اٌ
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد /لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  HE   GB  111   ػٍُ االؽ١بء اٌؼبَ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2116 - 2115  عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 61عبػخ ٔظشٞ +  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

تعريف الطالبات ماهية علم االحياء دراسة التركيب الكيميائي للمادة الحية في الخلية والمركبات المكونة للخلية 
ها وانواع االنقسام الخلوي   واالختالفات مابين الجاليا الحيوانية والنباتية  واالنسجة والعضيات المكونة للخلية ووظائف

 المكونة لجسم الكئن الحي الحيواني والنياتي  وطرق التغذية  الحيوانية والنياتية

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 ُ ٚاٌّؼشيخاٌفٙ -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌخ١ٍخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ ٚرشو١جّٙب ٚاالخزاليبد ث١ّٕٙب -2أ

 االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ اٌّىٛٔخ ٌغغُ اٌىبئٓ اٌؾٟ -3أ
  رطج١مبد ػٍّجخ-4أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع االؽ١بء ٚاٌخال٠ب اٌّىٛٔخ ٌٙب – 1ة

 الٔمغبَ اٌخٍٛٞ ٚأٛاػٗ ا – 2ة

 االٔغغخ اٌّىٛٔخ ٌٍىبئٓ اٌؾٟ  – 3ة

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ ٚإٌّبلشخ

 ٚعبئً ا٠ؼبػ ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ؽؼٛس اٌّؾبطشح ٚإٌشبؽ ا١ٌِٟٛ

 اخزجبساد  اعجٛػ١خ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخ

 ٚيظ١ٍخ اِزؾبٔبد شٙش٠خ

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌّالؽظخ ٚاالدسان -1ط

 رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش ِٕٚبلشخ -2ط

 لٛح اٌّالؽظخ  -3ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ ٚإٌّبلشخ

 ٚعبئً ا٠ؼبػ ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ؽؼٛس اٌّؾبػشح ٚإٌشبؽ ا١ٌِٟٛ 

 ساد  اعجٛػ١خ ثبٌّبدح اٌؼ١ٍّخاخزجب

 اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚيظ١ٍخ

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفغ١ش -1د

    رطج١مبد ػ١ٍّخ  -2د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ,Biology by,Raven; jonson;losos; and siger ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
2005  7th edition. 

 Enviromental science global concern, by )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
William p. cumingham; marg; ann and 
Barbara woodworth  2007  9th edition  

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
Labrotary manual , by vodopich and moore 

2005  7th edition. 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 ّؾبػشح ٚرط٠ٛش إٌّٙظاعزخذاَ اٌذاربشٛ يٟ ػشع اٌ  

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

شعبد اٌزؼٍُ ِخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

عبػخ ٚاؽذح  

 2ٔظشٞ + 
 عبػخ ػٍّٟ

ِؾبػشح  ػٍُ االؽ١بء اٌؼبَ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ

 +ػٍّٟ
اِزؾبٔبد 

١ِٛ٠خ 

ٚشٙش٠خ 

ٚٔشبؽ ٠ِٟٛ 

ٌٍّبدح إٌظش٠خ 

 ٚاٌؼ١ٍّخ
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 ِٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 HEM    215     ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ اٌؼبَ ٚاٌغزائٟ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 5106-5105عٕٛٞ  / اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 01عبػخ ٔظشٞ ٚ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 06/6/5106 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
رؼش٠ف اٌطبٌجبد ِفَٙٛ ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ ٚأٛاػٙب ٚرشو١جٙب ٚو١ف١خ ّٔٛ٘ب ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ ّٔٛ٘ب 

ِشاع اٌزٟ رغججٙب ٚيٛائذ٘ب يٟ ٚو١ف١خ اٌغ١طشح ٚاٌمظبء ػ١ٍٙب ٚربص١شارٙب اٌؼبسح اٌّغججخ ٌفغبد االػز٠خ ٚاال

 اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌظٕبػبد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

                                    ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
      اٌفُٙ ٚاٌّؼشيخ  -0أ

 ِؼبس ٚيٛائذ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ -5أ

 اٌغ١طشح ػٍٝ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ -3أ
 اٌغ١طشح ػٍٝ أزشبس اٌالِشاع-4أ
  رطج١مبد ػ١ٍّخ -5أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ؽشق اٌمؼبء ػٍٝ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ– 1ة

 أٛاع االؽ١بء اٌّغٙش٠خ ِٚؼشيخ ِؼبس٘ب ٚيٛائذ٘ب – 2ة

    خ ثبٌغ١طشح ػٍٝ االؽ١بء اٌّغٙش٠خؽفع االغز٠ – 3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ ٚإٌّبلشخ     

 ٚعبئً ا٠ؼبػ ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ    
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ؽؼٛس اٌّؾبػشح ٚإٌشبؽ ا١ٌِٟٛ      

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ     

 اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚيظ١ٍخ     
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 خ ٚاالدسان اٌّالؽظ -1ط

 رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش ٚسثؾ ِغ اٌج١ئخ -2ط

  اعزٕزبط -3ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ ٚإٌّبلشخ    

 ٚعبئً ا٠ؼبػ ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ    
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ؽؼٛس اٌّؾبػشح ٚإٌشبؽ ا١ٌِٟٛ    

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ    

 ٠خ ٚيظ١ٍخاِزؾبٔبد شٙش    
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 

 اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش صُ اٌزفغ١ش   -1د

 رطج١مبد ػ١ٍّخ ٠ّىٓ االعزفبدح ِٕٙب ِٕض١ٌب ٚخالي اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ  -2د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

علم االحياء المجهرية ترجمة وفاء حسن جاسم وحسن محمد  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 1988علي القزاز  

Microbiology , prescotts,harly and 
klein; 2002 fifth edition  McCGraw hill 

companies. 
 اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                اـ 

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
Microbiology,basic principle,fifth edition 

2003 by Kathleen park talaro. J 
Food microbiology 2008 by  M. R . Adams 

M.O.Moss.   
ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

   

 االعزّشاس ثّزبثؼخ اٌّظبدس اٌؾذ٠ضخ ِٚب ٠ؾظً ِٓ اعزؾذاس ثبٌّؼٍِٛبد 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

عبػخ 2 االٚي

 3ٔظشٞ + 
عبػبد 

 ػٍّٟ

ِؾبػشاد  ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙش٠خ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ

ٔظش٠خ 

ٚرطج١مبد 

 ػ١ٍّخ

ٔشبؽ ٠ِٟٛ 

ٚاخزجبساد 

ٚاِزؾبٔبد 

شٙش٠خ 

 ٚيظ١ٍخ
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

   و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد /لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 HE  FI  434اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ          اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ اٌّزبؽخ أشىبي اٌؾؼٛس .4

 2116/ 2115عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 91عبػخ ٔظشٞ ٚ 61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

اجب الى تعريف الطالبات باالسس العلمية الصحيحة لعمليات التصنيع الغذائي والخطوات االساسبة الو  يهدف هذا المقرر
 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 حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 ِؼشيخ اٌطبٌجخ خٛاص اٌغٛدح ٌالغز٠خ ٚؽشق ل١بعٙب يٟ إٌّزغبد اٌغزائ١خ  -1أ

 ِؼشيخاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌزشش٠ؼبد اٌغزائ١خ -2أ

 ِؼشيخ اٌظشٚف اٌظؾ١خ ٌالٔزبط اٌغزائٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػ١ٍٗ -3أ
  

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌغزاءاٌزؼش – 1ة

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌطشق اٌّضٍٝ ٌؾفع اٌغزاء  – 2ة

 اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزظ١ٕغ ٌّٕزغبد االغز٠خ اٌّخزٍفخ  – 3ة

   اٌزؼشف ػٍٝ ِغججبد رٍف االغز٠خ ٌٍؾ١ٌٛخ ِٓ ؽذٚصٙب  -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ  -اٌّؾبػشح :

 إٌّبلشخ

 ك ػٍّٟ رطج١ -اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ :

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد 

 اٌزمبس٠ش

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 -1ط

 -2ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ -اٌّؾبػشح :

 إٌّبلشخ

 رى١ٍفبد ثؾض١خ -رطج١ك ػٍّٟ           اٌّىزجبد : -اٌّخزجشاْ اٌؼ١ٍّخ :
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد

 ٠شاٌزمبس

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد رظ١ٕغ ثؼغ االغز٠خ ٚاِىب١ٔخ اٌزٛظ١ف يٟ إٌّشبد اٌغزائ١خ-1د

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد يٟ ِغبي رؾ١ًٍ االغز٠خ ٚاٌؼًّ يٟ ِخزجشاد يؾض اٌغزاء-2د

 اػطبء ِؼٍِٛبد رغز٠ٚخ رف١ذ سثبد اٌج١ٛد يٟ اػذاد ٚعجبد طؾ١خ ٌٍؼبئٍخ -3د

   اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ رؾ١ًٍ اعجبة ِشبوً اٌزظ١ٕغ اٌغزائٟ االوضش ش١ٛػب ٚػشع اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس -11

اسم الوحدة / او  طريقة التعليم طريقة التقييم
 الموضوع

مخرجات التعليم 
 المطلوبة

 االسبوع الساعات

الصناعات الغذائية  المحاضرة والشرح االمتحان
واهميتها في حياة 
 االنسان

تتعرف الطالبات 
على علم الغذاء 
وابعاد دراسة علم 
الغذاء والتصنيع 
 الغذائي.

 االول ساعة 2

صفات المواد  المحاضرة والشرح االمتحان
 الغذائية

تتعرف الطالبات 
على الصفات 
الكيميائية والفيزيائية 
والميكروبيولوجية 
 والحسية لالغذية.

 الثاني ساعة 2

السيطرة النوعية  المحاضرة والشرح االمتحان
 لالغذية

تتعرف الطالبات 
على جودة الغذاء 
وتقييمه وطرق 
 قياسه.

 الثالث ساعة 2

التغييرات التي  المحاضرة والشرح اناالمتح
 تحدث في االغذية

تتعرف الطالبات 
على التغييرات 
الميكروبية واالنزيمية 
والكيميائية التي 
 تحدث في االغذية.

 الرابع ساعة 2

التداول الصحي  المحاضرة والشرح االمتحان
 لالغذية

تتعرف الطالبات 
على الشؤون 
الصحية في المنزل 
والمصنع ومنافذ 

 لبيع.ا

 الخامس ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 التمورومنتجاتها

تتعرف الطالبات 
 على تداول التمور.

 السادس ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 التمورومنتجاته

تتعرف الطالبات 
على تصنيع منتجات 
 التمور المختلفة.

 السابع ساعة 2

صناعة الحبوب  ة والشرحالمحاضر  االمتحان
 ومنتجاتها

تتعرف الطالبات 
على صناعة الحبوب 
ومنتجاتها، اهمية 
الحبوب وتركيبها 
 وقيمتها الغذائية.

 الثامن ساعة 2

صناعة الحبوب  المحاضرة والشرح االمتحان تتعرف الطالبات   سعالتا ساعة 2
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على طحن القمح  ومنتجاتها
وصفات الطحين، 
تصنيع العجائن 
 الغذائية.

صناعة الخبز  المحاضرة والشرح االمتحان
 ومنتجات المخابز

تتعرف الطالبات 
على مكونات 
منتجات المخابز، 
انواع الخبز وطريقة 
 تصنيعه.

 
 

 العاشر ساعة 2

صناعة الخبز  المحاضرة والشرح االمتحان
 ومنتجات المخابز

تتعرف الطالبات 
على بعض انواع 
الكعكات ومنتجات 
 المخابز االخرى.

 الحادي عشر ساعة 2

صناعة اغذية  المحاضرة والشرح االمتحان
 االطفال

تتعرف الطالبات 
على صناعة اغذية 
االطفال، اهميتها 
وانواعها وطرق 
 تصنيعها وتعبئتها.

 الثاني عشر ساعة 2

الحليب ومنتجات  المحاضرة والشرح االمتحان
 االلبان

تتعرف الطالبات 
على اهمية الحليب 

ته وتركيبه وقيم
 الغذائية.

 الثالث عشر ساعة 2

الحليب ومنتجات  المحاضرة والشرح االمتحان
 االلبان

تتعرف الطالبات 
على صناعة بعض 
انواع الحليب، 
صناعة الزبد وصناعة 
 القشدة.

 الرابع عشر ساعة 2

الحليب ومنتجات  المحاضرة والشرح االمتحان
 االلبان

تتعرف الطالبات 
على صناعة 
المثلجات 

لجات والمث
القشدية، صناعة 
الجبن وااللبان 
 المتخمرة.

 الخامس عشر ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 
 على اللحم 

 السادس عشر ساعة 2



 

 

 

اٌظفسخ  

48 
 

  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 الكتاب المنهجي )الصناعات الغذائية الجزء االول والجزء الثاني ( اٌّطٍٛثخ  ـ اٌىزت اٌّمشسح1

 الجزء االول  –تصنيع االغذية  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 الجزء الثاني –تصنيع االغذية 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 J.food technology -4ء االغذية       كيميا -1

 J.food Science -5احياء االغذية المجهرية    -2

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
www .codexalimentarius.com 

www . fao. Org .com 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

ػٓ ؽش٠ك   Power pointاٌّبدح ثٛاعطخ ػشع اٌّمشس اٌذساعٟ ػٓ ؽش٠ك ِؾبػشاد ٠ٍم١ٙب اعزبر  

اٌىِٛج١ٛرش .رزُ خالي اٌّؾبػشح ِذاخالد ِٓ لجً اٌطبٌجبد ٚاعئٍخ ٌٍّٕبلشخ ٌزط٠ٛش اٌّفب١ُ٘ إٌظش٠خ ثطش٠مخ 

 اعشع ػٓ ؽش٠ك اٌظٛس ٚاٌّخططبد اٌّؼشٚػخ يٟ اٌّؾبػشح

  

 

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 
على التركيب 
 الكيميائي للحم
والتغييرات الحادثة 
 بعد الموت.

 السابع عشر ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 
على الصفات 
النوعية للحوم 
 الطازجة والمصنعة

 الثامن عشر ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 اللحوم الحمراء

تتعرف الطالبات 
هي على طرق ط

وحفظ اللحوم 
وصناعة بعض 
 منتجات اللحوم.

 التاسع عشر ساعة 2

تداول وتصنيع  المحاضرة والشرح االمتحان
 االسماك

تتعرف الطالبات 
على تقسيم االسماك 
وصور تسويقها 
وتركيب جسمها 
والتركيب الكيميائي 
 لالسماك.

 

 العشرون ساعة 2
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 : حفظ االغذية / م. باهرة محمود جعفر ٚطف اٌّمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 بدعبِؼخ ثغذاد /  و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕ

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
 لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
     329HE FBؽفع اغز٠خ      

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4
 اعجٛػٟ 

 اٌفظً / اٌغٕخ .5
 2116/ 2115 عٕٛٞ 

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ ػٍّٟ 121عبػخ ٔظشٞ /  61

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 اٌّمشس أ٘ذاف .8

طالة عمره والمحافظة  -1 تعريف الطالبات بطرائق حفظ الغذاء ومنع فساد أو تمف األغذية المختمفة وا 
 عمى العناصر الغذائية مع سالمة وجودة الغذاء.

طرائق حفظ األغذية منزليا المختمفة باستعمال درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة والمواد  التعرف عمى -2
 والطبيعية والتجفيف ومزايا ومساوئ كل منها وحسب نوع الغذاء واختالف مصدره.المضافة الكيماوية 

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

   ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك ؽفع االغز٠خ اٌّزٕٛػخ وبٌؾفع ثبٌزؼ١ٍت ٚاٌزجش٠ذ ٚاٌزغف١ف  ٚثبعزؼّبي اٌّٛاد  --1أ

 اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ ِٚضا٠ب ِٚغبٚئ وً ِٕٙب ؽغت ٔٛع اٌغزاء ِٚظذسٖ  اٌّؼبيخ

وكيفية إطالة عمرها والمحافظة عمى  اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ إٌٝ رٍف أٚ يغبد األغز٠خ -2أ
 العناصر الغذائية مع سالمة وجودة الغذاء.

 اد اٌّغزؼٍّخ يٟ رٌه .اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزؼم١ُ إٌٙبئٟ ٌالغز٠خ اٌّؼٍجخ ٚاالدٚ -3أ

 اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ؽفع اٌخؼشاٚاد ٚاٌفٛاوٗ اٌفبئؼخ ػٓ اٌؾبعخ ِٕض١ٌب . -4أ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٛاد اٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌؼجٛاد اٌّخزٍفخ  اٌزٟ رغزؼًّ يٟ ؽفع األغز٠خ ِٚضا٠ب  -5أ

 ٚػ١ٛة وً ِٕٙب .

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 سح اٌطبٌت ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌّؼٍِٛبد إٌٝ أعب١ٌت ػًّ ٚٔشبؽ يٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ  ر١ّٕخ لذ - 1ة  

 ر١ّٕخ ِٙبسح اٌطبٌجخ يٟ و١ف١خ ؽفع األغز٠خ ِٕض١ٌب ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ػٛاًِ يغبد – 2ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ .1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح  .2

 ؽش٠مخ ػشع ؽشق اٌؼًّ  .3

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ  .4

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد ػ١ٍّخ  -1

 اخزجبساد ٔظش٠خ -2

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِالؽظخ ٚادسان ٚرفى١ش  -1ط

 االعزٕزبط ٚاٌزم١١ُ  -2ط

 اٌزٕف١ز ٚاٌزم١١ُ-3ط

 



 

 

 

اٌظفسخ  

51 
 

  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

د.عبد علي مهدي و د. صادق  – 1985ع االغذية /الجزء االول تصني ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 حسن الحكيم 

 1978الصناعات الغذائية /الجزء الثاني / اسس وطرق حفظ االغذية  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 د. حامد عبد اهلل جاسم  –

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( زمبس٠ش ,.... اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌ) 

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. 

 
ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 اػبيخ ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ اٌٝ اٌّمشس ٚرؾذ٠ش اٌمذ٠ُ ِٕٙب . -1
 اعزؼّبي اٌذاربشٛ يٟ ػشع اٌّؾبػشاد  -2

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ .1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح  .2

 ؽش٠مخ ػشع ؽشق اٌؼًّ  .3

 رٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزا .4

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ػ١ٍّخ  -1

 اخزجبساد ٔظش٠خ -2

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبسح اٌزّى١ٓ  -1د

 ِٙبسح االٔغبص  -2د
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 شسمث١ٕخ اٌّ -11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

 االخزجبس أٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح طبٌعة المواد الغذائٌة ومكوناتها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 1

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح الزراعة وانتاج األغذٌة ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 2

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح الصناعات الغذائٌة كوسائل لحفظ األغذٌة ٌت ػ٠ٍٝزؼشف اٌطب 2 3

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح مواد تعبئة وتغلٌف األغذٌة ومٌزاتها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 4

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح أهمٌة استعمال العبوات وأنواعها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 5

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح تحان الفصلً االولاالم ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 6

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 7
حفظ األغذٌة بالحرارة المرتفعة كالتعلٌب، 

 منحنى وقت الموت الحراري للبكترٌا
 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 8
خطوات التعلٌب، المعاملة الحرارٌة )البسترة 

 والتعقٌم(
 أٌزسظ١ٍٟ االخزجبس  ِؾبػشح

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح تلف األغذٌة المعلبة ومسببات تلفها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 9

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح الحفظ بالحرارة المنخفضة )التجمٌد والتبرٌد( ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 11

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 11
الحفظ بالتبرٌد، الخضروات، اللحوم، األسماك 

 والبٌض
 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ بػشحِؾ

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح الحفظ بالتجمٌد، طرق التجمٌد ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 12

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح األمتحان الفصلً الثانً ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 13

 االخزجبس أٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح خطوات تجمٌد الفواكه والخضروات ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 14

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح حفظ األغذٌة المطبوخة ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 15

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 16
حفظ األغذٌة بالتجفٌف/ أنواع التجفٌف/المزاٌا 

 والعٌوب
 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح تجفٌف الفواكه والخضروات/ الكبرتة ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 17
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 ف اٌطبٌت ػ٠ٍٝزؼش 2 18
التغٌرات فً الغذاء المجفف،معامل التجفٌف، نسبة 

 التشرب
 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح المضافات الكٌمٌاوٌة، تصنٌفها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 19

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح الثالثاألمتحان الفصلً  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 21

 االخزجبس أٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح السالمة الصحٌة للمضافات الكٌمٌاوٌة، تصنٌفها بٌت ػٍٝ ٠زؼشف اٌط 2 21

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح حفظ األغذٌة باألشعاع ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 22

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 23
مٌكانٌكٌة التاثٌر باألشعاع، العوامل المؤثرة على 

 الجرعة األشعاعٌة
 ظ١ٍٟاالخزجبس اٌزس ِؾبػشح

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح االمتحان الفصلً الرابع ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 24

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح األعتبارات الواجب مراعاتها فً تشعٌع األغذٌة ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 25

 ٟ االخزجبس اٌزسظ١ٍ ِؾبػشح صناعة المشروبات الغازٌة، المقدمة واألنواع ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 26

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح القٌمة الغذائٌة للمشروبات الغازٌة وأهمٌتها ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 27

 االخزجبس أٌزسظ١ٍٟ  ِؾبػشح صناعة المربٌات،المواد األولٌة والعوامل المؤثرة  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  2 28

 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ بػشحِؾ تصنٌع العصٌر، التروٌق، التعبأة والحفظ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 29

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 2 31
نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط 

 (الحرجة )الهاسب
 االخزجبس اٌزسظ١ٍٟ ِؾبػشح
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 437HENX                   رغبسة غزائ١خ                    اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2116-  2115عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 121عبػخ ٔظشٞ /  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 ال طهي ادلواد الغذائية وتاثًن انواع انواع احملاصيل عليها مع التعرفتعريف الطالبة بامهية ادلاء ومكوناتو ذات العالقة الوثيقة قي رل

 على مكونات البيض اليت تؤثر يف مواصفات النواتج اليت يدخل البيض يف حتضًنىا والتعرف على مكونات احلليب وتاثًنه يف
 اللحوم بانواعها على مواصفات جودة اخلصائص النوعية للمنتجات الغذائية اليت يدخل  يف حتضًنىا احلليب وتاثًن مكونات 

اللحوم بعد اجراء خمتلف ادلعامالت عليها وامهية مكونات الفواكو واخلضر وتاثًنىا على مواصفات النواتج الغذائية وتاثًن مكونات 
عجنات والكيكات الزيوت والدىون على مواصفات ادلنتجات الغذائية الداخلو يف حتضًنىا وتاثًن مكونات الطحٌن يف عمل اخلبز وادل

 واحللويات على اختالف انواعها 
 

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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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُبد اٌجشٔبِظ اٌّطٍٛثخ ِخشع - 11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌّبء ٚعٌٛىٗ يٟ اٌغزاء ٚأٛاع اٌّؾب١ًٌ-1أ

 يٟ رؾؼ١ش٘ب اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌج١غ ٚربص١ش٘ب يٟ إٌّزغبد اٌزٟ ٠ذخً اٌج١غ-2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌؾ١ٍت ٚربص١ش٘ب يٟ إٌزغبد اٌزٟ ٠ذخً اٌؾ١ٍت يٟ رؾؼ١ش٘ب  -3أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌٍؾَٛ  ثبٔٛاػٙب ٚربص١ش٘ب ػٍٝ ِٛاطفبد اٌٍؾُ إٌّزظ ثؼذ اٌّؼبٍِٗ-4أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌفٛاوٗ ٚاٌخؼش ٚربص١ش٘ب لٟ ِٛاطفبد إٌٛارظ -5أ
 ِىٛٔبد اٌض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ ٚربص١ش٘ب يٟ إٌٛارظ اٌزؼشف ػٍٝ   -6أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌطؾ١ٓ ٚربص١ش٘ب يٟ إٌٛارظ-7أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اِىب١ٔخ اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد إٌظش٠ٗ يٟ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ– 1ة

 رٛظ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ ٌزط٠ٛش اٌّزغبد اٌغزائ١خ – 2ة

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌز     

 

اٌّؾبظشاد اٌؼ١ٍّخ ثىً ِبرؾز٠ٛٗ ِٓ ششػ رفظ١ٍٟ ٌٍّبدح ٚث١بْ اُ٘ اٌزؼبس٠ف ٌٍّظطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاال٘ذاف ٚإٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد اٌّمزشؽخ .

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اداء االِزؾبٔبد-1

 االعبثخ اٌّجبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-2

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّظذس Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِؼشيخ ِذٜ رفبػً اٌطبٌجخ ِغ اٌجشٔبِظ اٌؼٍّٟ-1ط

 ِمذاس اعزفبدح اٌطبٌجخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد-2ط

 اِىب١ٔخ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد يٟ اٌغبٔت اٌؾ١برٟ ا١ٌِٟٛ-3ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اداء االِزؾبٔبد-1

 االعبثخ اٌّجبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-2

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّظذس Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع-4



 

 

 

اٌظفسخ  

56 
 

  

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اداء االِزؾبٔبد-1

 جبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخاالعبثخ اٌّ-2

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّظذس Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع -4

 

 
 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 كتاب تغذية الطفل ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /أ.فاتن فخرالدين و أ.م.نوال ابراهيم1991التجارب الغذائية/-1 )اٌّظبدس(  ١غ١خ ـ اٌّشاعغ اٌشئ2
 /أ.د.علي الشيباني 1989تصنيع االغذية/-2
 /أ.د.امجد بويا سوالق1991الخبز والمعجنات/-3
 /أ.د.باسل داللي1988كيمياء االغذية/-4
 /أ.د.عبد علي مهدي1979مبادء الصناعات الغذائية/-5

 ّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                اـ اٌىزت ٚاٌ

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

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

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  -13

 اٚ ِمبالد ػ١ٍّخ ٠ٚزُ رط٠ٛش إٌّٙظ اٌّمشس  اػبيخ اٌّؼٍِٛبد اٌؾذ٠ضٗ عٛائ يٟ وزت اٚ ِغالد
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 ّٔٛرج ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 328HECNرغز٠خ اٌطفً                                        اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 2116-2115عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ػٍّٟ 61ٔظشٞ /عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 16/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 دور تعريف الطالبة بامهية احلمل واالرضاع والطفولة منذ الوالدة لغاية هناية مرحلو ادلراىقة ادلبكرة وامهية الغذاء والتغذية دلا ذلا من

 يف منو اجلنٌن وسالمة احلمل والوالدة يف اواهنا ومتتع ادلرضع والرضيع بفرتة ارضاع ناجحو وسلمية مع استفادة عالية للرضيع  فعال

 متكنو من النمو والتطور بشكل سليم .مث االستفادة من ادلعلومات التغذوية والربامج الغذائيو والنصائح ادلمنوحة لكي يتمكن الطفل

 افة العناصر الغذائيو من خالل التناول االمثل للحصص ادلطلوبة يوميا من اجملاميع الغذائيو لينمو ويتطور بشكلمن احلصول على ك

 سليم ويكون عنصر فعال يف اجملتمع .اما خمرجات التعلم فهو اما العمل التدريسي او العمل ادلهين .

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع -11

  ٘ذاف اٌّؼشي١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء  ٚاٌزغز٠خ خالي يزشٖ اٌؾًّ-1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ خالي يزشٖ االسػبع-2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ٌٍطفً يٟ اٌغٕٗ االٌٚٝ ِٓ ػّشٖ -3أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ٌٍطفً يٟ عٓ ِبلجً اٌّذسعٗ-4أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء صاٌزغز٠خ ٌٍطفً يٟ عٓ اٌّذسعٗ -5أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ٌٍطفً يٟ ِشؽٍخ اٌّشا٘مخ اٌّجىشح  -6أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌّشبوً اٌزغز٠ٚخ اٌؼب١ٌّخ ٌالؽفبي-7أ
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اػالٖ اػذاد عذاٚي غزائ١ٗ خبطٗ ثبٌفئبد– 1ة

 ِؼشيٗ اٌم١ّخ اٌغزائ١خ ٌالؽؼّخ اٌّزٕبٌٚخ – 2ة

  ِطبثمخ ٘زٖ اٌغذاٚي ٚاٌم١ُ ٌالؽز١بعبد – 3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبظشاد اٌؼ١ٍّخ ثىً ِبرؾز٠ٛٗ ِٓ ششػ رفظ١ٍٟ ٌٍّبدح ٚث١بْ اُ٘ اٌزؼبس٠ف ٌٍّظطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاال٘ذاف ٚإٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد اٌّمزشؽخ .

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اداء االِزؾبٔبد-1

 االعبثخ اٌّجبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-2

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّظذس Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع -4

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 خ ِغ اٌجشٔبِظ اٌؼٍِّٟؼشيخ ِذٜ رفبػً اٌطبٌج-1ط

 ِمذاس اعزفبدح اٌطبٌجخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد-2ط

 اِىب١ٔخ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد يٟ اٌغبٔت اٌؾ١برٟ ا١ٌِٟٛ-3ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اداء االِزؾبٔبد-

 االعبثخ اٌّجبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-2

 ظذسٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّ Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع-4
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اداء االِزؾبٔبد-

 االعبثخ اٌّجبششح ػٍٝ االعئٍخ اٌّطشٚؽخ-2

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ِغ اٌّظذس Open book Examاعزخذاَ ٔظبَ -3

 اػذاد رمبس٠ش ٚيك اؽذس اٌّؼٍِٛبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛػٛع -4

 

 
 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس -11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -12

 كتاب تغذية الطفل ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 /أ.فاتن فخرالدين و أ.م.نوال ابراىيم القاسم1988كتاب تغذيو الطفل/-1
 /أ.د.مىن امحد صادق 2112مفاىيم حديثة يف تغذية االطفال/-2
 /د.امحد  سعيد يونس2111ة الصحية لالطفال/الرعاي-3
 /د.امال قبيس1994موسوعة العناية بالطفل/-4
 /د.امين مزاىرة2112موسوعة غذاء وتغذية الطفل/-5
 /د.عبد احلسن فاعور1999تغذية االطفال واالوالد/-6
 /اماندا لوكي/مرتجم2111تغذية الطفل/-7
 /د.غاليد كورتيس1999احلمل اسبوع بعد اسبوع/-8
/علي امساعيل 2113التثقيف الصحي والبيئي لالم والطفل والتغذية/-9

 اجلاف

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 وبةميكن استخدام مفاتيح الكلمات للدخول ايل ادلواضيع ادلطل

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 ّٕٙظ ِٓ خالي اػبيخ اٌّؼٍِٛبد اٌؾذ٠ضٗ عٛائ يٟ وزت اٚ ِغالد اٚ ِمبالد ػ١ٍّخ اٌرط٠ٛش 


