
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي   

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 فادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االست

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات

 / المركز  علميالقسم ال .2
 االقتصاد المنزلي

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البرنامج األكاديمي لقسم االقتصاد المنزلي للدراسات األولية 

 سم الشهادة النهائية ا .4
 بكالوريوس اقتصاد منزلي

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 أخرى

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 ال يوجد 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 ورشة عمل ، حلقات دراسية ، زيارات ميدانية

 تاريخ إعداد الوصف  .8
29/9/2020 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 البات للعمل في مجال التعليم ألداء مهنة التدريس في المدارساعداد ط -1

 تدريب الطالبات على تضمين مفاهيم قضايا المجتمع بمناهج االقتصاد المنزلي -2

 تنمية قدرات ومهارات الطالبات لرفع مستوى األداء واالسهام بتطوير المجتمع  -3

 تدريب الطالبات على البحث العلمي واالبتكار المفيد  -4

 هيل الطالبات للعمل كمرشدات تقديم االستشارات والخدمات العامة تأ -5

 تعويد الطالبات على التخطيط والتنظيم واالكتفاء الذاتي  -6

 توجيه سلوك الطالبات وفق المبادئ التي تنمي االحساس بالمسؤولية  -7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  فية االهداف المعر - أ
       تعريف الطالبة باختصاصات القسم ومجاالت اهتماماته . -1أ

 تعريف الطالبة المبادئ االساسية للدروس التربوية والنفسية . -2أ

 تعريف الطالبة موضوعات متعددة عن الدروس العلمية العامة . -3أ
 تعريف الطالبة بقاعدة معلومات موسعة عن بعض الدروس العلمية العامة .-4أ
 تعريف الطالبة مفاهيم متقدمة عن بعض الدروس التوعوية الثقافية . -5أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تنمية المهارات اليدوية للطالبات . – 1ب 

 تحفيز قدرات الطالبات على االبتكار واالبداع . – 2ب 

       تطوير هوايات الطالبات إلنشاء مشاريع انتاجية . – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 Googleو ) (Google meet) برنامجيالقاء المحاضرات والمناقشة االلكترونية بواسطة  -1
classroom) 

 التجارب المختبرية الحضورية . -2
 عرض األفالم التوضيحية . -3

 
 طرائق التقييم      

 (Google Formsالمتحانات النظرية االلكترونية بواسطة برنامج )ا -1
 االختبارات العلمية . -2
 الواجب البيتي . -3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

 توجيه سلوك الطالبات لتنمية االحساس بالمسؤولية . -2ج

 تكوين عادات واتجاهات مرتبطة بحياة األسرة . -3ج

 جمالية والقدرة على االختيار األمثل .تنمية الروح ال -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والمناقشة . -1
 التحليل والتفسير  -2

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية . -1
 التقارير واألوراق البحثية . -2
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 .الشخصي(والتطور  األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف )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 بالمحاضرات . -1
 عمل وحلقات دراسية .ورش  -2

 

 
 طرائق التقييم          

 الشرح والتوضيح . -1
 المالحظات والتوجيه . -2

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 / 2 مبادئ االقتصاد المنزلي  األولى

 / 2 تربية أسس  

 / 2 أسس تغذية   

 1 1 حاسبات  

  1 لغة عربية  

 2 1 أجهزة وأدوات منزلية   

  1 لغة انكليزية  

 3  أسس خياطة  

 2 1 علم الكيمياء العامة  

  2 علم النفس التربوي  

 2 1 علم االحياء العام  

  1 علم االحصاء  

  2 علم النفس النمو  الثانية
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 3 2 ذغذيةتحضير اال  

 3 2 احياء مجهرية   

  1 لغة عربية  

  1 حاسبات  

  1 لغة انكليزية  

 2 2 كيمياء االذغذية   

  2 ادارة وتعليم ثانوي  

 3  أسس خياطة   

  2 تربية طفل  

الديمقراطية وحقوق   

 االنسان
1  

  1 ندوة علمية  الثالثة

 2 1 مالبس أسرة   

  3 مناهج وطرائق تدريس  

 2 1 مادة اختياري  

 2 1 تغذية طفل  

 3 2 حفظ أذغذية   

إدارة منزل وصناعات   

 يدوية
1 3 

  2 عالقات عائلية  

 3 2 صناعات ذغذائية   الرابعة

  2 قياس وتقويم  

  4 تطبيقات تدريسية  

 3 2 تجارب ذغذائية  

 2 2 تغذية عالجية  

 2 1 تصميم منزل  

 2 1 إدارة حضانات  

 3  خياطة متقدمة  

  1 مشروع بحث  
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 السعي لتأهيل الربانمج اىل االعتماد الوطين والدويل األكادميي . -1

 تطوير الربانمج لفتح مسارات جديدة لكل اختصاصات القسم . -2

 تطوير الربانمج لفتح دراسات مسائية يف القسم . -3
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 المعهد(تعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة الم ع)وضل ومعيار القب .13

 اعتماد شروط القبول املركزي وفق أنظمة الوزارة والكلية . -1

 اجتياز املقابلة الشخصية واختيار اللياقة اللغوية واجلسدية . -2

 مراعاة معدل القبول ورغبة الطالبة . -3

 التوافق مع الطاقة االستيعابية للقسم وفقاً خلطة القبول السنوية .  -4
 
 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 الكفاءات العلمية ألساتذة القسم وتوفري األلقاب العلمية ابختصاصات خمتلفة . -1

 املختربات والورش العلمية والفنية اجملهزة أبحدث املواد واألدوات واألجهزة . -2

  وحدة االنرتنت واملكتبة جمهزة ابلكتب واجملالت والدورايت . -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 لقيمية وا
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2020/2021 

 األولى

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي مبادئ االقتصاد المنزلي 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أسس تربية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أسس تغذية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي حاسبات 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي اللغة العربية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أجهزة وأدوات منزلية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي النكليزيةاللغة ا 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أسس خياطة  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم الكيمياء 
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 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم النفس التربوي 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم االحياء العام 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم االحصاء 

 المرحلة الثانية

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم النفس النمو  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تحضير األغذية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أحياء مجهرية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي لغة عربية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي حاسبات 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي لغة انكليزية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي كيمياء األغذية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي إدارة وتعليم ثانوي 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي أسس خياطة  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تربية طفل 
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 المرحلة الثالثة

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي الندوة العلمية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي مالبس األسرة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي طرائق تدريس 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي مادة اختيارية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تغذية الطفل 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي حفظ األغذية  

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي المنسوجات  

 
إدارة منزل وصناعات 

 يدوية
 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي عالقات عائلية 

 
ارشاد نفسي وتوجيه 

 تربوي
 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي

 المرحلة الرابعة

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي صناعات غذائية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي قياس وتقويم 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تطبيقات تدريسية 
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 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تجارب غذائية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تغذية عالجية 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تصميم منزل 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي إدارة حضانات 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي خياطة متقدمة 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي مشروع بحث  
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية التربية للبنات

 / المركز علمي القسم ال .2
 االقتصاد المنزلي

 اسم / رمز المقرر .3
 ئ االقتصاد المنزليمباد

 أشكال الحضور المتاحة .4
 أسبوعي 

 الفصل / السنة .5
 2020 – 2019الفصل األول والثاني / 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
29/9/2020 

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطالبة بالمعرفة الشاملة لقسم االقتصاد المنزلي. -
-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

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

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 .10

  هداف المعرفية األ -أ
   ان تعرف الطالبة اهمية االقتصاد  المنزلي في المجتمع . -1أ

 ان تفهم  االهداف العامة والخاصة للقسم . -2أ

 ان تعرف دور القسم  في المجتمع . -3أ
  م االقتصاد المنزلي.ان تعرف  الطالبة المجاالت التي يناولها قس -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان تستطيع الطالبة اختيار التصميم المناسب وااللوان  المناسبة في التصميم  – 1ب   

 ان  تدرك اهمية الخطوط في الخياطة  – 2ب 

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

    ـــ ان تدرك اهمية التغذية الجيدة والسليمة . 4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 القاء المحاضرات -1

 الشرح والتوضيح  -2

 المناقشة وطرح االسئلة -3

 التعلم االلكتروني -4

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشفوية والتحريرية والعملية والتقارير . -1

 
 والقيمية األهداف الوجدانية  -ج

 ان تشعر الطالبة بدورها في تطوير المجتمع  -1ج         

 ان تحس بقيمة عمل المرأة-2 ج    

 ان تدرك اهمية دورها كأم وتنشئة اطفالها -3ج  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لقاء المحاضراتا -1

 الشرح والتوضيح  -2

 المناقشة وطرح االسئلة -3

 التعلم االلكتروني -4

 لتقييم طرائق ا   

 والتقارير.  االختبارات  التحريرية والشفوية واالنشطة اليومية
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 البنية التحتية  .12

 كتاب مبادىء االقتصاد املنزيل اعداد د.مها مازن و د. ملياء ايسني الكتب المقررة المطلوبة  ـ1

 املرجع يف الرتبية االسرية ,ختطيط وتصميم املنزل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملالت العلمية والتقارير والبحوث احلديثةا

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 موقع تربوية علمية

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

 ت االتصال مع االخرين والعالقات االنسانية امهار -1د

 لفريق ولية وقيادة ا_ مهارة تحمل المسؤ2د

 _ مهارة اتخاذ القرار وتطوير الحوار البناء3د

  _مهارة العمل التعاوني من خالل المناقشات الدراسية 4د

  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على اهداف  2 1-4

 القسم
داف الفصل االول اه

 قسم االقتصاد المنزلي
االختبارات  محاضراتال

 اليومية
لفصل الثاني الغذاء ا علم الغذاء والتغذية 2 10 - 5

 والتغذية

االختبارات  محاضراتال

 اليومية
فصل تربية الطفل  االمومة والطفولة 2 15 - 11

 والعالقات االسرية

اختبارات  محاضراتال

 تحريرية
 ميزانية االسرة 2 20 - 16

 وترشيد االستهالك
اختبارات  لمحاضراتا فصل ادارة المنزل

 يومية
فصل المنسوجات  الخياطة والمنسوجات 2 25 -21

 والمالبس
اختبارات  محاضراتال

تحريرية 

 وشفوية
اختبارات  محاضراتال التصميم وأسسه التصميم وأسسه 2 30 - 26

 تحريرية
االختبار      

 النهائي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اضافة معلومات حديثة الى المقرر وتحديث القديم منها.  
 .تحديث طرق التدريس ومتابعة الجديد بالعملية التعليمية

 .عليم في شرح المقرر باستخدام العروض التقديمية  والسبورة الذكيةتحديث وسائل الت
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .9
 كلية التربية للبنات

 جامعة تكريت / المركز علمي القسم ال .10

 كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي اسم / رمز المقرر .11

 تغذية عالجية أشكال الحضور المتاحة .12

 اسبوعي الفصل / السنة .13

 مقرر سنوي )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 ساعة عملي60ساعه نظري 60 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 دراسة دور ومهام اخصائية التغذية في المستشفيات وفي مجال الصحة. -1

 دراسة مبادى واسس التغذية العالجية ودور الغذاء في عالج المرضى. -2

 في المستشفيات ومتابعة خطط الرعاية التغذية للمرضى.دراسة نظم التغذية العالجية  -3

 دراسة تخطيط الوجبات الغذائية العالجية المحورة من وجبات الطعام العادية لتالئم حالة المريض. -4

 دراسة امراض الجسم المختلفة التي تتعلق بالتغذية وتتطلب معالجتها تغذوياً. -5

 اجات الغذائية للمرضى.دراسة الحالة التغذوية للفرد وتقدير االحتي -6

 دراسة دور ومهام اخصائية التغذية في المستشفيات وفي مجال الصحة. -7

-  

-  

-  

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالبة القدرة على التميز بين المراض وطرق معالجتها ذغذائيا.  -1أ

 ع االذغذية المستخدمة في مراحل العالج الغذائي للمرضى.تعريف الطالبة  انوا  -2أ

 القدرة على حساب االحتياجات الغذائية للمرضى.تعريف الطالبة    -3أ

 تعريف الطالبة كيفية تخطيط الوجبات الغذائية العالجية.  -4أ

 تعريف الطالبة طرق تحوير الطعام العادي ليالئم الحاالت المرضية المختلفة.   -5أ

 تعريف الطالبة اهمية الرعاية التغذوية في الحالت المرضية ودورها في تخفيف حدة المرض.  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير مهارة وسائل الحصول على المعلومات باستخدام الحاسوب شبكة االنترنيت. – 1ب

 . تطوير مهارة اجراء البحوث والتقارير واستخالص النتائج– 2ب

 تطوير مهارة الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي. -3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 لقاء المحاضراتا -1

 الشرح والتوضيح  -2
 المناقشة وطرح االسئلة -3
  التعلم االلكتروني -4

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات النظرية  -1

 االختبارات العملية -2

 البحوث والتقارير -3
 اف الوجدانية والقيمية األهد -ج

 جذب انتباه الطالبات لما يتم طرحة من معلومات. -1ج

 _المشاركة االيجابية2ج

 االستعداد النفسي والميل لتلقي المعلومات. -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 لقاء المحاضراتا -1

 الشرح والتوضيح  -2

 المناقشة وطرح االسئلة -3

 التعلم االلكتروني -4

 

 ييم طرائق التق   

 اختبارات نظرية -1

 اختبارات عملية -2

 البحوث والتقارير -3
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات االتصال مع االخرين والعالقات االنسانية  -1د

 _ مهارة تحمل المسؤولية وقيادة الفريق 2د

 اتخاذ القرار وتطوير الحوار البناء _ مهارة3د

   _مهارة العمل التعاوني من خالل المناقشات الدراسية 4د
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 االول

 + 

 

 عملي 2

ة مقدمة لدراسة تغذي تتعرف الطالبات على

المرضى واهدافها والعوامل 

 التي يجب مراعاتها

 

عملي/القياسات المستعملة 

 لتقدير الحالة الغذائية 

 القاء محاضرة 

 

 

 الشرح والتدريب

 االمتحان النظري 

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 الثاني

+ 

 

 عملي 2 

الحميات الغذائية العالجية  تتعرف الطالبات على

المطورة والخاصة 

 بالمستشفيات

 

الوصفة الغذائية وتحديد 

 الوصفة الغذائية للمرضى

 

 القاء محاضرة

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري 

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 الثالث

+ 

 

 

 عملي 2 

مرض السمنة تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته.

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 السمنه

 قاء محاضرةال

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النضري

 

 

 تطبيق عملي

 نظري 2 الرابع

+ 

 

 عملي 2 

مرض النحافه  تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 النحافة

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 عمليالتطبيق ال

 نظري 2 الخامس

+ 

 

 عملي 2 

مرض السكري  تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 السكر

 القاء  محاضره
 
 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 السادس

+ 

 

 عملي 2 

مراض القلب  تعريفه ا تتعرف الطالبات على 

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 امراض القلب

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 السابع

+ 

 

 عملي 2 

امراض القلب  تعريفه  تتعرف الطالبات على 

وانواعه واسبابه 

اعراضه وتشخيصه و

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 امراض القلب

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 الثامن

+ 

امراض ارتفاع ضغط الدم   تتعرف الطالبات على 

تعريفه وانواعه واسبابه 

 القاء  محاضره

 

 االمتحان النظري
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 عملي 2 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

رنامج غذائي لذوي تنظيم ب

 امراض ضغط الدم

 

 

 شرح وتدريب

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 التاسع

+ 

 

 

 عملي 2 

مرض تصلب الشرايين   تتعرف الطالبات  على 

تعريفه وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي 

 تصلب الشرايين

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

 االمتحان االول  العاشر

 
   الفصل االول

 نظري 2 الحادي عشر

 + 

 

 

 عملي 2

امراض الجهاز الهضمي  تتعرف الطالبات على 

)المرئ والمعدة(  تعريفه 

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

مج غذائي لذوي  تنظيم برنا

 امراض الجهاز الهضمي

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

 نظري2 الثاني عشر

+ 

 

 

 عملي 2

امراض الجهاز الهضمي  تتعرف الطالبات على 

)سوء الهظم(  تعريفه 

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

ذوي  تنظيم برنامج غذائي ل

 امراض الجهاز الهضمي

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 الثالث عشر

 + 

 

 

 عملي 2 

امراض االمعاء )االسهال  تتعرف الطالبات على

 واالمساك(

(  تعريفه وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  

امراض االمعاء )االمساك 

 واالسهال (

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

 نظري2 الرابع عشر

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض االمعاء )التهاب  تتعرف الطالبات على 

القالون( تعريفه وانواعه 

واسبابه وتشخيصه 

واعراضه واضراره 

 مضاعفاته 

 

ي  تنظيم برنامج غذائي لذو

امراض االمعاء )التهاب 

 القولون (

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

 نظري 2 الخامس عشر

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض االمعاء )سوء  تتعرف الطالبات على 

االمتصاص( تعريفه 

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

وي  تنظيم برنامج غذائي لذ

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي
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امراض االمعاء)سوء 

 االمتصاص(

 

 نظري 2 السادس عشر

 + 

 

 عملي 2

امراض الصفراء تعريفه  تتعرف الطالبات على 

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 امراض الصفراء

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

   الفصل االول االمتحان الثاني  السابع عشر

   –الثامن عشر 

الثاني 

 والعشرون

فترة تطبيق الطالبات في  

 المدارس
   

الثالث 

 والعشرون

 نظري 2

 + 

 

 عملي 2

 تتعرف الطالبات على

 
امراض الكبد تعريفه 

به وانواعه واسبا

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 امراض الكبد

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

الرابع 

 والعشرون

 نظري 2

+ 

 

 عملي 2 

امراض الكلى تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 ه مضاعفات واضرار

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 امراض الكلى

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

الخامس 

 والعشرون

 نظري 1

+ 

 

 عملي 2 

مرض النقرس تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 سمرض النقر

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 التطبيق العملي

السادس 

 والعشرون

 نظري 2

+ 

 

 

 عملي 2

امراض السرطان تعريفه  تتعرف الطالبات على

وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 امراض السرطان

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي

السابع 

 والعشرون

 نظري 1

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض هشاشة العظام   تتعرف الطالبات على

تعريفه وانواعه واسبابه 

وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

لذوي   تنظيم برنامج غذائي

 امراض هشاشة العظام

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

 االمتحان النظري

 

 

 التطبيق العملي
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 البنية التحتية  .16

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ( الطبعة الثانية, القاهرة2011التغذية العالجية د. مىن خليل عبد القادر ) )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دليل تغذية املرضى يف املستشفيات د. جالل املخلاليت

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
American Journal of clinical Nutrition                
Journal of the American Diet etic Association 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
WWW.eatright.com                        
WWW.nutrition.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 تحديث وسائل التعليم في شرح المقرر باستخدام العروض التقديمية  والسبورة الذكية

 واالطالع على االبحاث والدراسات الجديدةتحديث المصادر والمراجع العلمية للمقرر 

 تحديث محتوى المقرر سنويا مع ضرورة تقييم الطالبات مع تطور المقرر

 تحديث طرق التدريس ومتابعة الجديد بالعملية التعليمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثامن 

 والعشرون

    امتحان الفصل الثاني 

التاسع 

 والعشرون

    مناقشة التقارير 

    مناقشة التقارير  الثالثون
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -2

 ندوة علمية اسم / رمز المقرر -3

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -4

 سنوي صل / السنةفال -5

 ساعه عملي  30ساعة+   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 29/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

 تزويد الطالبات بالمعلومات النظرية فب كيفية فهم البحوث العلمية -
 ة الداعمة لهنتدريس الطالبات العلوم األساسي -

ي ظل جائحة كورونا -
 
ي وقتنا الراهن ف

 
ونية التعليمية ف امج االلكبر  تدريبيهن عىل التواصل عبر البر

 

 
 

 

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

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 -9
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  هداف المعرفية األ -أ
 الندوة العليمة تدريب الطالبات على كيفية تحليل وفهم  -1أ 

 تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية  -2أ

 تعليمهن على كيفية ممارسة التحليل االحصائي وجمع البيانات  -3أ
  google classroom , google meetتعليمهن على البرامج االلكترونية  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الطرق العلمية فيما يخص المقررة اكساب الطالبات مهارات تطبيق– 1ب

 تدريبهن على ايجاد الحل المناسب لتفادي المشكالت – 2ب

 تدريبهن على العمل بسرعة متناهية الدقة لحل االمور الطارئة   – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

برامج الت واعطاء المحاضرات  والقائها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام األنترني-

 google classroom , google meet التعليمية كالفصل الدراسي 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 تحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب ._ التقويم التشخيصي باالم

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درسنها على النصوص بصورة عملية -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن  -2ج

 المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع  ذغرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة -3ج

  تنمية اخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا 

 

 طرائق التقييم    

 ة األمتحانات اليومية السريعة  والشهرية والنهائي

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

 وكيفية األستفادة منها  الندوة العليمة تنمية مهارات وقدرات الطالبات على فهم   -1د

 اكتساب المعرفة-2د
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 بنية المقرر -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1األول 
موضوع علمي   2

 تطبيقي  
الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
موضوع علمي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
موضوع علمي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4األول 
موضوع علمي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  
الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

ريقة الط

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 3الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 1األول 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

طريقة ال

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 2األول  
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

  3األول
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

قة الطري

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3الثاني 

اامراض شائعة   2

 وتطبيقية  

قة الطري

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 

اامراض شائعة   2

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

اامراض شائعة   2 1شباط    

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

اامراض شائعة   2  2شباط    

 وتطبيقية  

الطريقة 

 ياسية الق

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2  1آذار    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 األداء الصفيالطريقة  ثقافة وعلوم    2 2آذار    
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 البنية التحتية  -11

 ةكيمياء  العامال. 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المصادر السائدة لكل مقرر

           اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

ي األختصاصات العلمية - ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 
 المجالت العلمية ف

 المصادر المتنوعة -

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google classroom , google meet 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

وخصوصية المينة كونها مدينة محافظة على تراثها  تطوير المقرر الدراسي بما يتالئم مع وضع الكلية -

 العامةكيمياء وعاداتها واستحداث منهج مخصص لمادة 

 
 

 

 

 

 

 

 القياسية 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 3آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  افة وعلوم  ثق  2  4آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 1نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 2نيسان  

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  منهجية البحث السليم  2 3نيسان 

 القياسية 

صفي األداء ال

 واالمتحانات 

الطريقة  منهجية البحث السليم  2  4نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -13

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -14

 كيمياء عامه اسم / رمز المقرر -15

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -16

 سنوي صل / السنةفال -17

 ساعه عملي  30ساعة+   60 )الكلي(دد الساعات الدراسية ع -18

 29/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  -19

 أهداف المقرر -20

 تزويد الطالبات بالمعلومات النظرية فب كيفية فهم البحوث العلمية -
 تدريس الطالبات العلوم األساسية الداعمة لهن -

ونية الت - امج االلكبر ي ظل جائحة كوروناتدريبيهن عىل التواصل عبر البر
 
ي وقتنا الراهن ف

 
 عليمية ف

 

 
 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -21

  هداف المعرفية األ -أ
 العامهكيمياء  تدريب الطالبات على كيفية تحليل وفهم  -1أ

 تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية  -2أ

 يفية ممارسة التحليل االحصائي وجمع البيانات تعليمهن على ك -3أ
  google classroom , google meetتعليمهن على البرامج االلكترونية  -4أ

 

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكساب الطالبات مهارات تطبيق الطرق العلمية فيما يخص المقررة– 1ب

 لتفادي األمراضتدريبهن على ايجاد الحل المناسب  – 2ب

 تدريبهن على العمل بسرعة متناهية الدقة لحل االمور الطارئة   – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

اعطاء المحاضرات  والقائها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام األنترنيت والبرامج -

 google classroom , google meet التعليمية كالفصل الدراسي 

 
 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 تمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درسنها على النصوص بصورة عملية -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن  -2ج

 ذغرس مفهوم خدمة المجتمع والطريقة المثلى للتعامل مع الشرائح المختلفة في المجتمع  -3ج

  نة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سامية عليا تنمية اخالقيات مه -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا 

 

 طرائق التقييم    

 األمتحانات اليومية السريعة  والشهرية والنهائية 
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 لقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 وكيفية األستفادة منها  الندوة العليمة تنمية مهارات وقدرات الطالبات على فهم   -1د

 اكتساب المعرفة-2د
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 بنية المقرر -22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 1ل األو
الطريقة  االطرق والقياسات   2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2األول 
الطريقة  الطاقة والمادة  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 3االول 
الطريقة  النظرية الذرية ا  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4األول 
الطريقة  ئيةاالواصر الكيميا  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
الطريقة  النظرية الحركية  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
الطريقة  الماء والمحاليل  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 3الثاني 
المركبات المنتجه   2

 للاليونات

ة الطريق

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 4الثاني 
الطريقة  لرقم الهيدروجينيا  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 1األول 
الطريقة  الكيمياء العضوية  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 2األول  
الهيدروكربونات   2

 المشبعه

الطريقة 

  القياسية

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

  3األول
الطريقة  الكحوالت وااليثرات  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
الطريقة  الهاليدات  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 
االلديهايدات   2

 والكيتونات

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 االمتحاناتو

كانون 

 2الثاني 
االحماض   2

 الكربوكسيلية

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3الثاني 

الطريقة  البوليمرات  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 

الطريقة  كيمياء حياتية  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الكربوهيدرات  2 1شباط    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  البروتينااتا  2  2شباط    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  االحماض االمينية  2  1آذار    

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 ألداء الصفياالطريقة  االصرة الببتدية  2 2آذار    
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 البنية التحتية  -23

 ةكيمياء  العامال. 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 ادر السائدة لكل مقررالمص

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

ي األختصاصات العلمية - ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 
 المجالت العلمية ف

 ككتاب الكيمياء  المصادر المتنوعة -

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google classroom , google meet 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -24

تطوير المقرر الدراسي بما يتالئم مع وضع الكلية وخصوصية المينة كونها مدينة محافظة على تراثها  -

 العامةكيمياء وعاداتها واستحداث منهج مخصص لمادة 

 
 

 

 

 

 

 

 القياسية 

الطريقة  الدهون  2 3آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  مكوناتها  2  4آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الدهون  2 1نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  الدهون  2 2نيسان  

 القياسية 

لصفي األداء ا

 واالمتحانات 

الطريقة  الدهون ا  2 3نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  تصنيف الدهون  2  4نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -2

 ناعات الغذائيةالص / رمز المقرر ماس -3

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -4

 2020 – 2019الفصل األول والثاني /  صل / السنةفال -5

 ساعه عملي  90ساعة+   60 )الكلي(د الساعات الدراسية دع -6

 29/9/2020 اريخ إعداد هذا الوصف ت -7

 أهداف المقرر -8

ي يهدف هذا المقرر اىل تعريف الطالبات باألسس العل -
 
مية الصحيحة لعمليات التصنيع الغذائ
والخطوات األساسية الواجب اتباعها إلنتاج منتج ذو جودة عالية وقيمة غذائية واقتصادية 

ي وكيفية التحكم فيها من خالل 
 
مرتفعة ، كما يهدف اىل دراسة طرق تحديد جودة المنتج الغذائ

 عمليات االعداد والتداول والتصنيع المختلفة . 

-  
-  

 

 
 

 

 

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

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 -9

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة الطالبة خواص الجودة لألذغذية وطرق قياسها في المنتجات الغذائية . -1أ

 معرفة القوانين والمواصفات والتشريعات الغذائية . -2أ

 ة عليه .معرفة الظروف الصحية لإلنتاج الغذائي والعوامل المؤثر -3أ
  google classroom , google meetتعليمهن على البرامج االلكترونية  -4أ

 

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على مكونات الغذاء– 1ب

 التعرف على طرائق التصنيع لمنتجات األذغذية المختلفة . – 2ب

 حدوثها .  التعرف على مسببات تلف األذغذية للحيلولة دون  – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة االلكترونية  -
 المناقشة  -
 المختبرات العلمية  -

 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 لتقارير ا -

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مالحظة وادراك وتفكير -1ج

 االستنتاج والتقييم  -2ج

 التنفيذ والتقييم  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة االلكترونية  -
 المناقشة  -
 المختبرات العلمية  -

 المكتبات : تكليفات بحثية -

 طرائق التقييم    

 األمتحانات  -

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

  المنشأة الغذائية . اعطاء مهارات للطالبات في تصنيع بعض األذغذية وامكانية التوظيف في  -1د

 اعطاء مهارات الطالبات في مجال تحليل األذغذية والعمل في مختبرات فحص الغذاء .-2د

 اعطاء معلومات تغذوية تفيد ربات البيوت في اعداد وجبات صحية للعائلة . -3د

مناسبة امكانية الطالبة من تحليل اسباب مشاكل التصنيع الغذائي األكثر شيوعاً وعرض الحلول ال -4د

 لها .
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 بنية المقرر -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تتعرف الطالبات على علم  2 األول

الغذاء وابعاد دراسة علم 

 الغذاء والتصنيع الغذائي 

الصناعات الغذائية 

واهميتها في حياة 

 االنسان 

المحاضرة 

 الشرحو

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الثاني 

الصفات الكيميائية 

والفيزيائية 

والميكروبيولوجية 

  والحسية لألغذية 

المحاضرة  صفات المواد الغذائية 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الثالث

جودة الغذاء وتقييمه 

  وطرق قياسه

المحاضرة  السيطرة النوعية لألغذية

 شرحوال

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الرابع

التغيرات الميكروبية 

واالنزيمية والكيميائية 

  التي تحدث في االغذية

التغيرات التي تحدث في 

 االغذية
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الخامس

الشؤون الصحية في 

المنزل والمصنع ومنافذ 

  البيع

المحاضرة  غذيةالتداول الصحي لأل

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 السادس

  تداول التمور
تداول وتصنيع التمور 

 ومنتجاتها
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 السابع

صناعة تصنيع التمور 

  المختلفة

تداول وتصنيع التمور 

 ومنتجاتها
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

عرف الطالبات على تت 2 الثامن

صناعة الحبوب 

ومنتجاتها، أهمية الحبوب 

  وتركيبها وقيمتها الغذائية

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 التاسع

طحين القمح وصفات 

  الطحين

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

 ات على تتعرف الطالب 2 العاشر

مكونات منتجات المخابز، 

أنواع الخبز وطريقة 

 تصنيعه

صناعة الخبز ومنتجات 

 المخابز
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

 تتعرف الطالبات على  2 الحادي عشر

بعض أنواع الكعكات 

 ومنتجات المخابز األخرى

صناعة الخبز ومنتجات 

 المخابز
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

عرف الطالبات على  تت 2 الثاني عشر

صناعة أغذية االطفال ، 

اهميتها وأنواعها وطرق 

  تصنيعها وتعبئتها 

المحاضرة  صناعة أغذية االطفال

 والشرح

 االمتحان 

 تتعرف الطالبات على 2 الثالث عشر

أهمية الحليب وتركيبه 

  وقيمته الغذائية

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان

 والشرح

 االمتحان 
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 البنية التحتية  -11

( ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 ي
 
ي ) الصناعات الغذائية الجزء األول والثائ  الكتاب المنهجر

 )المصادر(  جع الرئيسية ـ المرا2
 1ج –تصنيع اغذية 
 2ج –تصنيع اغذية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كيمياء االغذية  -1
2- Food technology  
3- Food science  
 احياء االغذية المجهرية  -4

ت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترني

.... www.codexalimentarius.com  
www.fao.org.com  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 اضافة معلومات حديثة الى المقرر وتحديث القديم منها . -
 ضرات .استعمال برامج الكترونية في عرض المحا -

 

تتعرف الطالبات على  2 شرالرابع ع

صناعة أنواع الحليب ، 

صناعة الزبد وصناعة 

  القشدة

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان

 والشرح

 االمتحان 

الخامس 

 عشر

تتعرف الطالبات على  2

صناعة المثلجات 

والمثلجات القشدية ، 

صناعة الجبن وااللبان 

  المتخمرة

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان 

 شرحوال

 االمتحان 

السادس 

 عشر

تتعرف الطالبات على  2

 اللحم
تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 السابع عشر

التركيب الكيميائي للحم 

والتغيرات الحادثة بعد 

  الموث

اللحوم تداول وتصنيع 

 الحمراء 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 شرالثامن ع

الصفات النوعية للحوم 

  الطازجة والمصنعة

تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 التاسع عشر 

طرق طهي وحفظ اللحوم 

وصناعة بعض منتنجات 

  اللحوم 

تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 لعشرونا

تقسيم األسماك وصور 

تسويقها وتركيب جسمها 

والتركيب الكيميائي 

  لألسماك 

المحاضرة  تداول وتصنيع االسماك 

 والشرح

 االمتحان 

http://www.codexalimentarius.com/
http://www.codexalimentarius.com/
http://www.fao.org.com/
http://www.fao.org.com/


  
 35الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للبنات عليميةالمؤسسة الت -13

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -14

 أسس التغذية / رمز المقرر ماس -15

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -16

 2020 - 2019الفصل األول والثاني /  صل / السنةفال -17

 ساعة 60 )الكلي(د الساعات الدراسية دع -18

 29/9/2020 اريخ إعداد هذا الوصف ت -19

 أهداف المقرر -20

 التعرف عىل الغذاء ومكوناته من العنارص الغذائية المهمة للجسم .  -1
 التعرف عىل أهمية التغذية الصحية للجسم .  -2

 التعرف عىل العالقة بي   الغذاء والتغذية الجيدة .  -3

دراسة وفهم كل مكون من مكونات الغذائية المهمة ومعرفة الجوانب االيجابية والسلبية  -4
 غذية . للت

 معرفة األمراض الناجمة عن التغذية السيئة عند تناول الغذاء الغب  الصجي .  -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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -21

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة وفهم أسس التغذية الصحية . -1أ

يدرات ، الدهون، العناصر معرفة مكونات الغذاء الرئيسية من عناصر )البروتينات ، الكربوه -2أ

 المعدنية ، الفيتامينات (

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

 ونوع المرض .
  google classroom , google meetتعليمهن على البرامج االلكترونية  -4أ

 

  
  مقرر.بالالخاصة  يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير مهارات الطالبات في كيفية اعداد وتحضير الوجبات الغذائية الصحية .– 1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة الشرح -
 المناقشة  -
  المحاضرة والتطبيق -

 طرائق التقييم      

 االمتحان النظري ._ 

 

 تقارير علمية_ 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وادراك وتفكير  مالحظة-1ج

 االستنتاج والتقييم  -2ج

 التنفيذ والتقييم  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -
 طريقة التعلم الذاتي -

 

 طرائق التقييم    

 األمتحانات  -

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

معرفة أهمية الغذاء والتغذية وكيفية اعداد ذغذاء صحي متوازن اعطاء مهارات للطالبات في   -1د

  ألفراد األسرة وفق األسس العلمية الصحيحة .

معرفة أهمية الغذاء لإلنسان حسب مراحل النمو المختلفة ومن ثم اعداد لطالبات في اعطاء مهارات ل-2د

 ءم مع كل مرحلة عمرية .وجبات ذغذائية تتال

  



  
 38الصفحة 

 
  

 بنية المقرر -22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفاهيم اساسية عن   2 األول

 الغذاء
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

المحاضرة  الخلية ودورها في التغذية   2 الثاني 

 والشرح

 االمتحان 

العناصر الغذائية   2 الثالث

)المغذيات(: 

 الكربوهيدرات

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

أنواع الكربوهيدرات   2 الرابع

وتقسيمها ، هضم 

 الكربوهيدرات

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

السكريات البسيطة   2 الخامس

 وأنواعها 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

السكريات المتعددة   2 السادس

 وأنواعها
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

البروتينات ، هضم   2 السابع

 البروتينات
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

المحاضرة  اللبيدات ، هضم اللبيدات  2 الثامن

 والشرح

 االمتحان 

الطاقة ، الماء ، اهمية   2 التاسع

الماء والوظائف الحيوية 

 والفسيولوجية للماء 

المحاضرة 

 والشرح

 متحان اال

الهضم واالمتصاص ،   2 العاشر

مفاهيم اساسية عن 

 الهضم واالمتصاص 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص الكربوهيدرات  2 الحادي عشر

 والشرح

 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص البروتينات  2 الثاني عشر

 والشرح

 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص الدهون  2 الثالث عشر

 الشرحو

 االمتحان 

التمثيل الغذائي ) عمليات   2 الرابع عشر

البناء عمليات الهدم ( 

 تمثيل الكبروهيدرات

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

الخامس 

 عشر

تمثيل اللبيدات ، تمثيل   2

 البروتينات
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

السادس 

 عشر

االحتياجات الغذائية من   2

 العناصر الغذائية 
محاضرة ال

 والشرح

 االمتحان 

االحتياجات الغذائية من   2 السابع عشر

 العناصر الغذائية 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

الفيتامينات ، أهمية   2 الثامن عشر

الفيتامينات، توزيع 

 الفيتامينات في االغذية 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

الفيتامينات الذائبة في   2 التاسع عشر 

 ، امتصاصها الدهون 
المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان 

 االمتحان المحاضرة الفيتامينات الذائبة في   2 العشرون
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 البنية التحتية  -23

 هللا ذنون  كتاب أسياسيات التغذية أ.م.د عبد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 2011تغذية انسان االستاذ الدكتورة من  أحمد صادق 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

الغذاء والتغذية / د. مصطف  عبد الرحمن سنة  ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
2000  

اقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مو

.... 
www.Tolymat.com   

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -24

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

 

 

 والشرح الماء ، امتصاصها 

الحادي 

 والعشرون

تكملة الفيتامينات الذائبة   2

 في الماء 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الثاني 

 والعشرون

العناصر المعدنية ، أهمية   2

نية ، العناصر المعد

 العناصر المعدنية الكبرى

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الثالث 

 والعشرون

العناصر المعدنية الكبرى   2

والعناصر المعدنية 

 الصغرى 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الرابع 

 والعشرون

االحتياجات والمقررات   2

 الغذائية

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الخامس 

 والعشرون

المحاضرة  غذائيةالمجاميع ال  2

 والشرح

 االمتحان

السادس 

 والعشرون

االمراض والمشاكل   2

 التغذوية

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

السابع 

 والعشرون

المحاضرة  تغذية الفئات الحساسة  2

 والشرح

 االمتحان

الثامن 

 والعشرون

تأثير العمليات التصنيعية   2

 في العناصر الغذائية 

المحاضرة 

 والشرح

 حاناالمت

التاسع 

 والعشرون

تقدير الحالة الغذائية   2

 للفرد والمجتمع 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

تكملة الموضوع السابق   2 الثالثون

مع امتحانات الفصل 

 الدراسي الثاني

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

http://www.tolymat.com/
http://www.tolymat.com/

