
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي       

 

انمج ورخراا  التلمم اتمتوعل  م  الاال  قحقيقاا يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب 
 مربهناً عما إذا كان عد حقق االستفادة القصوى م  الفرص اتمتاح  . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضم  الربانمج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات

 / المركز  علميالقسم ال .2
 االقتصاد المنزلي

او كاديمي اسم البرنامج األ .3

 المهني 
 البرنامج األكاديمي لقسم االقتصاد المنزلي للدراسات األولية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس اقتصاد منزلي

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 أخرى

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 ال يوجد 

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

 تاريخ إعداد الوصف  .8
21/8/2022 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اعداد طالبات للعمل في مجال التعليم ألداء مهنة التدريس في المدارس -1

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

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

 تدريب الطالبات على البحث العلمي واالبتكار المفيد  -4

 تأهيل الطالبات للعمل كمرشدات تقديم االستشارات والخدمات العامة  -5

 تعويد الطالبات على التخطيط والتنظيم واالكتفاء الذاتي  -6

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

  االهداف المعرفية  - أ
       تعريف الطالبة باختصاصات القسم ومجاالت اهتماماته . -1أ

 تعريف الطالبة المبادئ االساسية للدروس التربوية والنفسية . -2أ

 ية العامة .تعريف الطالبة موضوعات متعددة عن الدروس العلم -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 

 على االبتكار واالبداع . تحفيز قدرات الطالبات – 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         

 المسؤولية .توجيه سلوك الطالبات لتنمية االحساس ب -2ج

 تكوين عادات واتجاهات مرتبطة بحياة األسرة . -3ج

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

 الشرح والمناقشة . -1
 التحليل والتفسير  -2

 
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية . -1
 التقارير واألوراق البحثية . -2

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 تعليم الطالبة العمل في مجموعات منظمة . -1د

 تعليم الطالبة قيادة فريق العمل . -2د

 تعليم الطالبة الحوار وتبادل األفكار . -3د

 دارة الوقت .تعليم الطالبة العمل المنظم وإ -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والمناقشة بالمحاضرات . -1
 ورش عمل وحلقات دراسية . -2

 

 
 طرائق التقييم          

 الشرح والتوضيح . -1
 المالحظات والتوجيه . -2

 بنية البرنامج  .11

 اعات المعتمدةالس           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 / 2 مبادئ االقتصاد المنزلي  األولى

 / 2 أسس تربية  

 / 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 تحضير االغذية  

 3 2 احياء مجهرية   

  1 لغة عربية  

  1 حاسبات  

  1 لغة انكليزية  

 2 2 كيمياء االغذية   

  2 ادارة وتعليم ثانوي  

 3  أسس خياطة   

  2 تربية طفل  

حقوق الديمقراطية و  

 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 أغذية   

إدارة منزل وصناعات   

 يدوية
1 3 

  2 عالقات عائلية  

 3 2 صناعات غذائية   الرابعة

  2 قياس وتقويم  

  4 تطبيقات تدريسية  

 3 2 تجارب غذائية  

 2 2 تغذية عالجية  

 2 1 تصميم منزل  

 2 1 إدارة حضانات  

 3  خياطة متقدمة  

  1 مشروع بحث  
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 السلي لتأهيل الربانمج اىل االعتماد الوطين والدويل األكادميي . -1

 . تاوير الربانمج لفتح مسارا  اديدة لكل اختصاصا  القسم -2

 تاوير الربانمج لفتح دراسا  مسائي  يف القسم . -3
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضل ومعيار القب .13

 اعتماد شروط القبول اتمركزي وفق أنظم  الوزارة والكمي  . -1

 ااتياز اتمقابم  الشخصي  واختيار المياع  المغوي  واجلسدي  . -2

 لاالب  .مراعاة ملدل القبول ورغب  ا -3

 التوافق مع الااع  االستيلابي  لمقسم وفقاً خلا  القبول السنوي  .  -4
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكفاءا  اللممي  ألساتذة القسم وتوفري األلقاب اللممي  ابختصاصا  رختمف  . -1

 اتمختربا  والورش اللممي  والفني  اجملازة أبحدث اتمواد واألدوا  واألاازة . -2

  وحدة االنرتنت واتمكتب  جمازة ابلكت  واجملال  والدوراي  . -3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 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

 ياريأم اخت
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
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 ادئ االقتصاد المنزليمب 

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

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

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

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

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي اللغة االنكليزية 

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي علم الكيمياء 
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 / / / / / / / / / / / / / / / / ساسيأ 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
 التربية للبنات كلية

 / المركز علمي القسم ال .2
 االقتصاد المنزلي

 اسم / رمز المقرر .3
 مبادئ االقتصاد المنزلي

 أشكال الحضور المتاحة .4
 أسبوعي 

 الفصل / السنة .5
 2022-2021الفصل األول والثاني / 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
21/8/2022 

 مقررأهداف ال .8

 تزويد الطالبة بالمعرفة الشاملة لقسم االقتصاد المنزلي. -
-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  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
  ان تعرف  الطالبة المجاالت التي يناولها قسم االقتصاد المنزلي. -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 طة ان  تدرك اهمية الخطوط في الخيا – 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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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     

 

 المحاضراتلقاء ا -1

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

 والتقارير.  االختبارات  التحريرية والشفوية واالنشطة اليومية
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 البنية التحتية  .12

 كتاب مبادىء االعتصاد اتمنزيل اعداد د.ماا مازن و د. تمياء ايسني ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اتمراع يف الرتبي  االسري  ,ختايط وتصميم اتمنزل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المراجع التي يوصى بها                اـ الكتب و

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملال  اللممي  والتقارير والبحوث احلديث 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 موعع تربوي  عممي 

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

 ت االتصال مع االخرين والعالقات االنسانية ارمها -1د

 ولية وقيادة الفريق _ 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 

 وضوعالم
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على اهداف  2 1-4

 القسم
الفصل االول اهداف 

 قسم االقتصاد المنزلي
االختبارات  محاضراتال

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

 والتغذية

االختبارات  محاضراتال

 اليومية
الطفل  فصل تربية 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 وأسسهالتصميم  التصميم وأسسه 2 30 - 26

 تحريرية
االختبار      

 النهائي
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

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

 .تحديث وسائل التعليم في شرح المقرر باستخدام العروض التقديمية  والسبورة الذكية
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .9

 كلية التربية للبنات / قسم االقتصاد المنزلي القسم العلمي  / المركز .10

 غذية عالجيةت اسم / رمز المقرر .11

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .12

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .13

 ساعة عملي 60ساعه نظري 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 21/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

 دراسة دور ومهام اخصائية التغذية في المستشفيات وفي مجال الصحة. -1
 ة العالجية ودور الغذاء في عالج المرضى.دراسة مبادى واسس التغذي -2
 دراسة نظم التغذية العالجية في المستشفيات ومتابعة خطط الرعاية التغذية للمرضى. -3
 دراسة تخطيط الوجبات الغذائية العالجية المحورة من وجبات الطعام العادية لتالئم حالة المريض. -4
 طلب معالجتها تغذويا.دراسة امراض الجسم المختلفة التي تتعلق بالتغذية وتت -5
 دراسة الحالة التغذوية للفرد وتقدير االحتياجات الغذائية للمرضى. -6

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

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ
 تعريف الطالبة القدرة على التميز بين المراض وطرق معالجتها غذائيا.  -1أ

 ية المستخدمة في مراحل العالج الغذائي للمرضى.تعريف الطالبة  انواع االغذ  -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

 لطالبة اهمية الرعاية التغذوية في الحالت المرضية ودورها في تخفيف حدة المرض. تعريف ا  -6أ
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 الخاصة بالمقرر.  المهاراتية األهداف   -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 -5

 الشرح والتوضيح  -6
 المناقشة وطرح االسئلة -7
 التعلم االلكتروني -8

  
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية 

 االختبارات العملية

 البحوث والتقارير
 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

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

 _المشاركة االيجابية2ج

 االستعداد النفسي والميل لتلقي المعلومات. -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لقاء المحاضرات

 الشرح والتوضيح 
 المناقشة وطرح االسئلة

 التعلم االلكتروني

 

 
 م طرائق التقيي   

 اختبارات نظرية

 اختبارات عملية

 البحوث والتقارير

 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. .المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلق -د 

 مهارة االتصال مع االخرين والعالقات االنسانية  -1د

 _ مهارة تحمل المسؤولية وقيادة الفريق 2د

 خاذ القرار وتطوير الحوار البناء_ مهارة ات3د

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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 نظري 2 االول

 + 

 

 عملي 2

الجية وبعض المصلحات مقدمة عن  التغذية الع تتعرف الطالبات على

 الخاصة بالتغذية العالجية ودور اخصائيو التغذية .

 

 عملي/القياسات المستعملة لتقدير الحالة الغذائية 

 

 القاء محاضرة 

 

 

 الشرح والتدريب

االمتحان 

 النظري 

 

التطبيق 

 العملي

 نظري 2 الثاني

+ 

 

 عملي 2 

التغذية العالجية اسس التغذية العالجية ) اهمية  تتعرف الطالبات على

 والرعاية الغذائية للمرضى وتقييم الحالة الغذائية(

 

االوزان القياسية بالنسبة الى  عملي /  معرفة 

 ) مؤشر كتلة الجسم ( طول البالغين

 

 

 القاء محاضرة

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري 

 

التطبيق 

 العملي

 نظري 2 الثالث

+ 

 

 

 عملي 2 

الحميات احتياجات المريض الغذائية و تقدير تتعرف الطالبات على

 الغذائية العالجية المطورة والخاصة بالمستشفيات

 

عملي /طرق حساب االحتياجات من الطاقة         

 و تخطيط الوجبات الغذائية .

  

 القاء محاضرة

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 ريالنظ

 

 

 تطبيق عملي

 نظري 2 الرابع

+ 

 

 عملي 2 

مرض السمنة تعريفه وانواعه واسبابه وتشخيصه  تتعرف الطالبات على

 واعراضه واضراره مضاعفاته.

 

 عملي / طرق حساب السعرات الحرارية     

 ةتنظيم برنامج غذائي لذوي السمن

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي
 نظري 2 الخامس

+ 

 

 عملي 2 

عريفه وانواعه واسبابه ت  مرض النحافة تتعرف الطالبات على

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

 عملي / معرفة العالقة بين النشاط البدني وااليض 

 تنظيم برنامج غذائي لذوي النحافة

 القاء  محاضره
 
 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي
 نظري 2 السادس

+ 

 

 عملي 2 

يفه وانواعه واسبابه مرض السكري  تعر تتعرف الطالبات على 

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

 تنظيم برنامج غذائي لذوي السكرعملي / 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي
 نظري 2 السابع

+ 

 

 عملي 2 

امراض القلب  تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات على 

 مضاعفاته  وتشخيصه واعراضه واضراره

 

 تنظيم برنامج غذائي لذوي امراض القلبعملي / 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي
 نظري 2 الثامن

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض ارتفاع ضغط الدم  تعريفه وانواعه  تتعرف الطالبات على 

واسبابه وتشخيصه واعراضه واضراره 

 مضاعفاته 

 

رنامج غذائي لذوي امراض ضغط تنظيم بعملي / 

 الدم

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

 نظري 2 التاسع

+ 

 

 

 عملي 2 

مرض تصلب الشرايين  تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات  على 

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي تصلب عملي / 

 شرايينال

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي
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 االمتحان االول  العاشر

 
   الفصل االول

الحادي 

 عشر

 نظري 2

 + 

 

 

 عملي 2

امراض الجهاز الهضمي )المرئ والمعدة(  تعريفه  تتعرف الطالبات على 

وانواعه واسبابه وتشخيصه واعراضه واضراره 

 مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  امراض ي / عمل

 الجهاز الهضمي

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

الثاني 

 عشر

 نظري2

+ 

 

 

 عملي 2

امراض الجهاز الهضمي )سوء الهظم(  تعريفه  تتعرف الطالبات على 

وانواعه واسبابه وتشخيصه واعراضه واضراره 

 مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  امراض  عملي /

 الجهاز الهضمي

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

الثالث 

 عشر

 نظري 2

 + 

 

 

 عملي 2 

 امراض االمعاء )االسهال واالمساك( تتعرف الطالبات على

(  تعريفه وانواعه واسبابه وتشخيصه واعراضه 

 واضراره مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  امراض /  عملي

 االمعاء )االمساك واالسهال (

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

الرابع 

 عشر

 نظري2

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض االمعاء )التهاب القالون( تعريفه وانواعه  تتعرف الطالبات على 

واسبابه وتشخيصه واعراضه واضراره 

 اته مضاعف

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  امراض عملي / 

 االمعاء )التهاب القولون (

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

الخامس 

 عشر

 نظري 2

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض االمعاء )سوء االمتصاص( تعريفه  تتعرف الطالبات على 

ره وانواعه واسبابه وتشخيصه واعراضه واضرا

 مضاعفاته 

 

تنظيم برنامج غذائي لذوي  امراض عملي / 

 االمعاء)سوء االمتصاص(

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

السادس 

 عشر

 نظري 2

 + 

 

 عملي 2

امراض الصفراء تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات على 

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

لذوي  امراض  تنظيم برنامج غذائيعملي / 

 الصفراء

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي

السابع 

 عشر

   الفصل االول االمتحان الثاني 

الثامن عشر 

الثاني    –

 والعشرون

فترة تطبيق الطالبات  

 في المدارس
   

الثالث 

 والعشرون

 نظري 2

 + 

 

 عملي 2

 رف الطالبات علىتتع

 
امراض الكبد تعريفه وانواعه واسبابه وتشخيصه 

 واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

 لذوي  امراض الكبد تنظيم برنامج غذائي

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي

الرابع 

 والعشرون

 نظري 2

+ 

 

 عملي 2 

وانواعه واسبابه وتشخيصه  امراض الكلى تعريفه تتعرف الطالبات على

 ه مضاعفات واعراضه واضرار

 

 لذوي  امراض الكلى تنظيم برنامج غذائي

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي
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 البنية التحتية  .16

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . ( الابل  الثاني , القاهرة2011), د. مىن خميل عبد القادر , التغذي  اللالاي   (  ـ المراجع الرئيسية )المصادر2
 ( الابل  االوىل , الرايض .2015التغذي  اللالاي  , د. عصام حس  عويض  , )
 ( , البحري . 2019الغذاء والتغذي  , د. عبد الرمح  مصيقر , )

 اليتدليل تغذي  اتمرضى يف اتمستشفيا  د. االل اتمخم

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

                        WWW.eatright.com ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....
WWW.nutrition.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

 لعروض التقديمية  تحديث وسائل التعليم في شرح المقرر باستخدام ا

 تحديث المصادر والمراجع العلمية للمقرر واالطالع على االبحاث والدراسات الجديدة

 لبات مع تطور المقررتحديث محتوى المقرر سنويا مع ضرورة تقييم الطا

 تحديث طرق التدريس ومتابعة الجديد بالعملية التعليمية

 

 

 

الخامس 

 والعشرون

 نظري 1

+ 

 

 عملي 2 

مرض النقرس تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات على

 اره مضاعفاته وتشخيصه واعراضه واضر

 

 لذوي  مرض النقرس تنظيم برنامج غذائي

 

 القاء  محاضره

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

التطبيق 

 العملي

السادس 

 والعشرون

 نظري 2

+ 

 

 

 عملي 2

امراض السرطان تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات على

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

 لذوي  امراض السرطان تنظيم برنامج غذائي

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

السابع 

 والعشرون

 نظري 1

+ 

 

 

 عملي 2 

امراض هشاشة العظام  تعريفه وانواعه واسبابه  تتعرف الطالبات على

 وتشخيصه واعراضه واضراره مضاعفاته 

 

لذوي  امراض هشاشة  تنظيم برنامج غذائي

 امالعظ

 

 القاء  محاضره

 

 

 

 شرح وتدريب

االمتحان 

 النظري

 

 

التطبيق 

 العملي

الثامن 

 والعشرون

    امتحان الفصل الثاني 

التاسع 

 والعشرون

    مناقشة التقارير 

    مناقشة التقارير  الثالثون

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

 21/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

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

ي ظل -
 
ي وقتنا الراهن ف

 
ونية التعليمية ف امج االلكبر  جائحة كورونا تدريبيهن عىل التواصل عبر البر

 
 

 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف لم التعمبرهناً 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

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 تدريبهن على ايجاد الحل المناسب لتفادي المشكالت – 2ب

 عمل بسرعة متناهية الدقة لحل االمور الطارئة  تدريبهن على ال – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

برامج الاعطاء المحاضرات  والقائها على الطالبات من خالل شاشات العرض واستخدام األنترنيت و-

 google classroom , google meet التعليمية كالفصل الدراسي 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن  -2ج

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

  مية عليا تنمية اخالقيات مهنة التدريس لكونها مهنة ذات قيمة سا -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا 

 
 طرائق التقييم    

 األمتحانات اليومية السريعة  والشهرية والنهائية 

 
 (.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

 المطلوبة
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 

داء الصفي األ

 واالمتحانات
تشرين 

 1الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  
الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
تشرين 

 2الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
تشرين 

 3الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

داء الصفي األ

 واالمتحانات 
تشرين 

 4الثاني 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 1األول 
موضوع اجتماعي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 2األول  
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

داء الصفي األ

 واالمتحانات 

كانون 

  3األول
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4األول 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  1الثاني 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

ء الصفي األدا

 واالمتحانات

كانون 

 2الثاني 
موضوع احصائي   2

 تطبيقي  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

كانون 

  3الثاني 

اامراض شائعة   2

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون 

 4الثاني 

اامراض شائعة   2

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

داء الصفي األ

 واالمتحانات

اامراض شائعة   2 1شباط    

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

اامراض شائعة   2  2شباط    

 وتطبيقية  

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2  1آذار    

 القياسية 

األداء الصفي 

 ت واالمتحانا

 األداء الصفيالطريقة  ثقافة وعلوم    2 2آذار    
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 التحتية البنية  -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

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

 العامةكيمياء وعاداتها واستحداث منهج مخصص لمادة 

 
 

 

 

 

 

 

 القياسية 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 3آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2  4آذار     

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 1نيسان 

 القياسية 

داء الصفي األ

 واالمتحانات 

الطريقة  ثقافة وعلوم    2 2نيسان  

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  مناجي  البحث السميم  2 3نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الطريقة  مناجي  البحث السميم  2  4نيسان 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 التربية للبنات كلية المؤسسة التعليمية .17

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال .18

 كيمياء عامه اسم / رمز المقرر .19

 نظري وعملي+ الكتروني أشكال الحضور المتاحة .20

 سنوي الفصل / السنة .21

 ساعه عملي  30ساعة+   60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 21/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 العامةكيمياء ويد الطالبات ابملعلومات النظرية فب كيفية فهم تز -

 تدريس الطالبات العلوم األساسية الداعمة هلن-

 تدريبيهن على التواصل عرب الربامج االلكرتونية التعليمية يف وقتنا الراهن يف ظل جائحة كوروان -

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18
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  هداف المعرفية األ -أ
 االغذية  كيمياء تدريب الطالبات على كيفية تحليل وفهم  -1أ

 تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية  -2أ

 تعليمهن على كيفية ممارسة التحليل االحصائي وجمع البيانات  -3أ
  googleglassroom , google meetتعليمهن على البرامج االلكترونية  -4أ
  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 تدريبهن على ايجاد الحل المناسب لتفادي األمراض – 2ب

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

     -4ب
 ئق التعليم والتعلم طرا     

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

 googleglassroom , google meet التعليمية كالفصل الدراسي 

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات لخدمة مجتمعهن وبلدهن  -2ج

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

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 ت النظرية وتطبيق الدارسة عمليا اعطاء المحاضرا

 

 
 طرائق التقييم    

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

 وكيفية األستفادة منها  االغذية كيمياء تنمية مهارات وقدرات الطالبات على فهم   -1د

 اكتساب المعرفة-2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .19

الساعا األسبوع

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االطرق   2 1تشرين األول 

 والقياسات 
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الماء ودورة   2 2ول تشرين األ

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الماء والقوانين  2 3تشرين االول 

 واالمتحانات 
االواصر   2 4تشرين األول 

 الكيميائية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
النظرية   2 1تشرين الثاني 

 الحركية
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات
األداء الصفي  الطريقة القياسية  الماء والمحاليل  2 2تشرين الثاني 

 واالمتحانات 
المركبات   2 3تشرين الثاني 

المنتجه 

 للاليونات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

لرقم ا  2 4تشرين الثاني 

 الهيدروجيني

األداء الصفي  ة القياسية الطريق

 واالمتحانات 

الكيمياء   2 1كانون األول 

 العضوية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الهيدروكربونا  2 2كانون األول  

 ت المشبعه

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 

الكحوالت   2  3كانون األول

 وااليثرات

األداء الصفي   الطريقة القياسية

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الهاليدات  2 4كانون األول 

 واالمتحانات

االلديهايدات   2  1كانون الثاني 

 والكيتونات

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

االحماض   2 2كانون الثاني 

 الكربوكسيلية

 األداء الصفي الطريقة القياسية 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  البوليمرات  2  3كانون الثاني 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  كيمياء حياتية  2 4كانون الثاني 

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الكربوهيدرات  2 1شباط    

 واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  ينااتالبروتا  2  2شباط    

 واالمتحانات 

االحماض   2  1آذار    

 االمينية

األداء الصفي  الطريقة القياسية 

 واالمتحانات 
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 ة التحتية البني .20

 العامه  كيمياء .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املصادر السائدة لكل مقرر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اجملالت العلمية يف األختصاصات العلمية  -

 االغذيةكيمياء ة ككتاب املصادر املتنوع -

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
googleglassroom , google meet 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

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

 العامهمياء كيوعاداتها واستحداث منهج مخصص لمادة 

 

 

 

 
 

 

 األداء الصفي الطريقة القياسية  االصرة الببتدية  2 2آذار    

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الدهون  2 3آذار     

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  مكوناتها  2  4ار     آذ

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الدهون  2 1نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الدهون  2 2نيسان  

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الدهون ا  2 3نيسان 

  واالمتحانات

األداء الصفي  الطريقة القياسية  تصنيف الدهون  2  4نيسان 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية اهمية الدهون  2  1مايس   

 واالمتحانات 

 _____    طريقة  القياسية   الدهون انواعها  2 2مايس  

االمتحانات   2  4و  3مايس 

 النهائية 

______     ____ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -2

 الصناعات الغذائية / رمز المقرر ماس -3

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -4

 2022-2021الفصل األول والثاني /  صل / السنةفال -5

 ليساعه عم  90ساعة+   60 )الكلي(د الساعات الدراسية دع -6

 21/8/2022 اريخ إعداد هذا الوصف ت -7

 أهداف المقرر -8

ي  -
 
يهدف هذا المقرر اىل تعريف الطالبات باألسس العلمية 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 جو 
 
دة المنتج الغذائ

 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 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
 معرفة الطالبة خواص الجودة لألغذية وطرق قياسها في المنتجات الغذائية . -1أ

 القوانين والمواصفات والتشريعات الغذائية . معرفة -2أ

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

 

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على مكونات الغذاء– 1ب

 تعرف على طرائق التصنيع لمنتجات األغذية المختلفة .ال – 2ب

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة االلكترونية  -
 المناقشة  -
 المختبرات العلمية  -

 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 التقارير  -

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مالحظة وادراك وتفكير -1ج

 تاج والتقييم االستن -2ج

 التنفيذ والتقييم  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة االلكترونية  -
 المناقشة  -
 المختبرات العلمية  -
 المكتبات : تكليفات بحثية -
 طرائق التقييم    

 األمتحانات  -

 التقارير  -
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 بلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية العامة و المهارات -د 

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

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

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

امكانية الطالبة من تحليل اسباب مشاكل التصنيع الغذائي األكثر شيوعاً وعرض الحلول المناسبة  -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

ء وابعاد دراسة علم الغذا

 الغذاء والتصنيع الغذائي 

الصناعات الغذائية 

واهميتها في حياة 

 االنسان 

المحاضرة 

 والشرح
 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

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الرابع

التغيرات الميكروبية 

واالنزيمية والكيميائية 

  التي تحدث في االغذية

التغيرات التي تحدث في 

 االغذية
المحاضرة 

 والشرح
 تحان االم

تتعرف الطالبات على  2 الخامس

الشؤون الصحية في 

المنزل والمصنع ومنافذ 

  البيع

المحاضرة  التداول الصحي لألغذية

 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 

تتعرف الطالبات على  2 الثامن

صناعة الحبوب 

ومنتجاتها، أهمية الحبوب 

  وتركيبها وقيمتها الغذائية

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

ى تتعرف الطالبات عل 2 التاسع

طحين القمح وصفات 

  الطحين

صناعة الحبوب 

 ومنتجاتها
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

 تتعرف الطالبات على  2 العاشر

مكونات منتجات المخابز، 

أنواع الخبز وطريقة 

 تصنيعه

صناعة الخبز ومنتجات 

 المخابز
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

 تتعرف الطالبات على  2 الحادي عشر

عكات بعض أنواع الك

 ومنتجات المخابز األخرى

صناعة الخبز ومنتجات 

 المخابز
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على   2 الثاني عشر

صناعة أغذية االطفال ، 

اهميتها وأنواعها وطرق 

  تصنيعها وتعبئتها 

المحاضرة  صناعة أغذية االطفال

 والشرح
 االمتحان 

 ىتتعرف الطالبات عل 2 الثالث عشر

أهمية الحليب وتركيبه 

  وقيمته الغذائية

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان

 والشرح
 االمتحان 
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 تية البنية التح -11

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

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 1ج –تصنيع اغذية 
 2ج –تصنيع اغذية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 

 الدراسي خطة تطوير المقرر  -12

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

 

تتعرف الطالبات على  2 الرابع عشر

صناعة أنواع الحليب ، 

صناعة الزبد وصناعة 

  القشدة

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان

 والشرح
 االمتحان 

الخامس 

 عشر

تتعرف الطالبات على  2

ة المثلجات صناع

والمثلجات القشدية ، 

صناعة الجبن وااللبان 

  المتخمرة

المحاضرة  الحليب ومنتجات األلبان 

 والشرح
 االمتحان 

السادس 

 عشر

تتعرف الطالبات على  2

 اللحم
تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 السابع عشر

للحم التركيب الكيميائي 

والتغيرات الحادثة بعد 

  الموث

اللحوم تداول وتصنيع 

 الحمراء 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 الثامن عشر

الصفات النوعية للحوم 

  الطازجة والمصنعة

تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 التاسع عشر 

وحفظ اللحوم  طرق طهي

وصناعة بعض منتنجات 

  اللحوم 

تداول وتصنيع اللحوم 

 الحمراء 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

تتعرف الطالبات على  2 العشرون

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/
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -13

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -14

 أسس التغذية / رمز المقرر ماس -15

 نظري وعملي+ الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -16

 2022-2021صل األول والثاني / الف صل / السنةفال -17

 ساعة 60 )الكلي(د الساعات الدراسية دع -18

 21/8/2022 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

 ية الجيدة . التعرف عىل العالقة بي   الغذاء والتغذ -3
دراسة وفهم كل مكون من مكونات الغذائية المهمة ومعرفة الجوانب االيجابية والسلبية  -4

 للتغذية . 
 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 قق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -21
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  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة وفهم أسس التغذية الصحية . -1أ

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

 المعدنية ، الفيتامينات (

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

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

 

  
  مقرر.الخاصة بال 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

 مالحظة وادراك وتفكير -1ج

 االستنتاج والتقييم  -2ج

 التنفيذ والتقييم  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -
 طريقة التعلم الذاتي -

 
 طرائق التقييم    

 األمتحانات  -

 لتقارير ا -

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

معرفة أهمية الغذاء والتغذية وكيفية اعداد غذاء 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 ت لاعطاء مهارا-2د

 وجبات غذائية تتالءم مع كل مرحلة عمرية .
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 بنية المقرر -22

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفاهيم اساسية عن   2 األول

 غذاءال
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
 االمتحان 

الهضم واالمتصاص ،   2 العاشر

مفاهيم اساسية عن 

 الهضم واالمتصاص 

المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص الكربوهيدرات  2 الحادي عشر

 والشرح
 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص البروتينات  2 ثاني عشرال

 والشرح
 االمتحان 

المحاضرة  امتصاص الدهون  2 الثالث عشر

 والشرح
 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 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

االحتياجات الغذائية من   2 السابع عشر

 العناصر الغذائية 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

الفيتامينات ، أهمية   2 الثامن عشر

الفيتامينات، توزيع 

 لفيتامينات في االغذية ا

المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

الفيتامينات الذائبة في   2 التاسع عشر 

 الدهون ، امتصاصها 
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

 االمتحان المحاضرة الفيتامينات الذائبة في   2 العشرون
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 البنية التحتية  -23

 كتاب أسياسيات التغذية أ.م.د عبد هللا ذنون  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  ( التقارير ,....  المجالت العلمية ,) 
2000  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
www.Tolymat.com   

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -24

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

 

 

 والشرح الماء ، امتصاصها 
الحادي 

 والعشرون

ة تكملة الفيتامينات الذائب  2

 في الماء 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الثاني 

 والعشرون

العناصر المعدنية ، أهمية   2

العناصر المعدنية ، 

 العناصر المعدنية الكبرى

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الثالث 

 والعشرون

العناصر المعدنية الكبرى   2

والعناصر المعدنية 

 الصغرى 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الرابع 

 عشرونوال

االحتياجات والمقررات   2

 الغذائية

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

الخامس 

 والعشرون

المحاضرة  المجاميع الغذائية  2

 والشرح

 االمتحان

السادس 

 والعشرون

االمراض والمشاكل   2

 التغذوية

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

السابع 

 والعشرون

المحاضرة  تغذية الفئات الحساسة  2

 والشرح

 المتحانا

الثامن 

 والعشرون

تأثير العمليات التصنيعية   2

 في العناصر الغذائية 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

التاسع 

 والعشرون

تقدير الحالة الغذائية   2

 للفرد والمجتمع 

المحاضرة 

 والشرح

 االمتحان

تكملة الموضوع السابق   2 الثالثون

مع امتحانات الفصل 

 الدراسي الثاني

ة المحاضر

 والشرح

 االمتحان

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

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -2

 مبادئ االحصاء / رمز المقرر ماس -3

 عملينظري +  كال الحضور المتاحةشأ -4

 2022-2021الفصل األول والثاني /  صل / السنةفال -5

 ساعة 30+  ساعة 60 )الكلي(د الساعات الدراسية دع -6

 21/8/2022 خ إعداد هذا الوصف اريت 61

 أهداف المقرر 62

ي علم االحصاء ، واالدوات واالساليب الرئيسة 
 
يهدف هذا المقرر اىل المام الطالبة بالمفاهيم االساسية ف

ي جداول ورسوم 
 
ي أساليب جمع وتنظيم البيانات وعرضها ف

 
ي والمتمثلة ف

ي االحصاء الوصف 
 
المستخدمة ف

ز الخصائص بيانية وأشكال هندسية ، وإ ي تبر
جراء الحسابات الالزمة للوصول اىل المقاييس المختلفة النر

عة المركزية وكذلك مقاييس التشتت .   االساسية للظاهرة ، مثل مقاييس الب  
 

 
 
 

 

 
 

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج 63
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  هداف المعرفية األ -أ
مصطلحات االساسية في علم االحصاء وأهم العمليات واالجراءات أن تستوعب الطالبة المفاهيم وال -1أ

 االحصائية المتعلقة بتوصيف البيانات .

 أن تكون قادرة على وصف البيانات باستخدام المعايير االحصائية مع ادراك مدلوالتها . -2أ

 أن تتعرف على العالقات بين الظواهر من خالل بياناتها . -3أ
 

  

  مقرر.الخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 االشراف والمساهمة في تصميم االستمارة االحصائية لمختلف النشاطات .– 1ب

االشراف والمساهمة في عملية جمع وعرض البيانات ذات العالقة بالنشاطات المختلفة  -2ب

 كالمنسوجات االحصائية الميدانية .

 سية والتربوية والعملية . أن يقارن بين أدوات جمع البيانات في البحوث النف -3ب

 ان يحلل هذه البيانات احصائياً . -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 والمناقشة طريقة الشرح -
 العرض الفيديوي -
 المحاضرة والتطبيق  -

 طرائق التقييم      

 _ االمتحان النظري .

 

 الواجب البيتي_ 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وتفكير  مالحظة وادراك-1ج

 االستنتاج والتقييم  -2ج

 التنفيذ والتقييم  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -
 طريقة التعلم الذاتي -

 
 طرائق التقييم    

 االلكترونيةمتحانات اال -

  الواجبات البيتية -

 
 ية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 اعداد التقارير والدراسات االحصائية المتعلقة بمختلف النشاطات .اعطاء مهارات للطالبات في   -1د

 تطبيق المنهج االحصائي في دراسات وبحوث االقتصاد المنزلي .اعطاء مهارات للطالبات في -2د
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 البنية التحتية  65

ي ، أمب   - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 
كتاب االحصاء / د. محمود حسن المشهدائ

حنا هرمز . وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي / 
 بغداد

ي العلوم االدارية / د. عمر محمد  -
 
كتاب االحصاء ف

 الحالق ود. احمد صالح السالم 
ي / د. ع - -

 
ي التحليل االحصائ

 
 ىلي بن محمد مقدمة ف

ي  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 
وئ ي الموقع األلكبر

 
 قائمة الكتب الموجودة ف

ي  -
 
ي مبادئ االحصاء الموجودة ف

 
ات ف محارص 

 اليوتيوب للدكتور سعيد سيف الدين 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  66

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

 

 بنية المقرر 64

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 طلوبةالم
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األول

 الثاني 

 الثالث

مقدمة عامة والمفاهيم   3

االساسية في علم 

 االحصاء

المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

االختبار األول للفصل   1  الرابع

 األول
 االمتحان  

 الخامس 

 السادس 

 السابع

أساليب تبويب وعرض   3

 تالبيانا
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

االختبار الثاني للفصل   1 الثامن

 الثاني
 االمتحان  

 تاسع ال

 العاشر

 الحادي عشر

المحاضرة  مقاييس النزعة المركزية  3

 والشرح
 االمتحان 

 الثاني عشر 

 الثالث عشر 

 الرابع عشر

المحاضرة  مقاييس التشتت  3

 والشرح
 االمتحان 

الخامس 

 عشر
تبار األول للفصل االخ  1

 الثاني
 االمتحان  

السادس 

 عشر 

 السابع عشر

المحاضرة  االلتواء والتفرطح  2

 والشرح
 االمتحان 

الثامن عشر 

 والتاسع عشر

تحليل االرتباط )االرتباط   2

 الخطي وشكل االنتشار (
المحاضرة 

 والشرح
 االمتحان 

االختبار الثاني للفصل   1 العشرون

 الثاني
  االمتحان 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للبنات لمؤسسة التعليميةا -1

 االقتصاد المنزلي / المركز علمي القسم ال -2

 إدارة المنزل  اسم / رمز المقرر -3

 نظري + الكتروني كال الحضور المتاحةشأ -4

 2022-2021الفصل األول والثاني /  صل / السنةفال -5

 ساعة   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  -6

 21/8/2022 ف تاريخ إعداد هذا الوص -7

 أهداف المقرر -8

 مؤسسات األرسة والطفولة بأنواعها وخصائصها وعوامل االرتباط بينها وبي   المنتفعي   والعاملي   بها.  معرفة -1

ي  فهم  -2
 
لية وتوفب  الوقت  مبادئ وأســـاليب اإلدارة العلمية الحديثة ف  

دراسة الحركة والزمن لتبسيط األعمال المب 
 والجهد. 

عىل العديد من المشكالت الحياتية وكيفية التنسيق واتخاذ القرار الرشيد داخل المؤسسات  ت التغلباكتساب مهارا -3
 .المختلفة كما يلخص باالحتياجات الفسيولوجية والنفسية واإلجتماعية للفرد 

ي  معرفة  -4
 
ي  دور المتخصص ف

 
ي  ينشر الوىع اإلدار  مجال إدارة مؤسسات األرسة والطفولة ف

لق فيما يتع والبين 
 باإلستهالك. 

لية وطرق  اكتساب مهارات  -5 تركيبات وتصميمات األجهزة ، واألسس السليمة الستخدام األدوات واألجهزة المب  
ي 
 
 العناية.  العناية بها ، والمواد المستخدمة ف

ي الذي يمكن ممارسته بواسطة فرد واحد أو مجموعة من أفراد    ا  معرفة -6
 
لعائلة كيفية اإلستفادة من التصنيع الغذائ

 األرسة ، ومعرفه الطرق المختلفة لحفظ األطعمة .  هالواحدة بغرض تحقيق دخل نقدي لهذ

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج -9
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  هداف المعرفية األ -أ
 تمكين الطالب في الحصول على أكبر قدر من المعلومات العلمية . -1أ
 المعارف في التطبيقات العلمية . تمكين الطالب في الحصول على فهم -2أ

 .ستخدام األدوات واألجهزة المنزلية وطرق العناية بها تمكين الطالب في كيفية ا -3أ

ونية  الطالب تعليم -4أ امج االلكبر   google classroom , google meetعىل البر

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 للمشروعات الصغيرة . راسات الجدوى تمكين الطالب على اعداد د – 1ب 

 .فيما يتعلق بالمواقف الحياتية اليومية لألسرة  وتقييمها وتنفيذهاالخطط  المساعدة في اعداد – 2ب 

  وقت أفراد األسرة. وتحليل وضع ميزانية مالية لألسرة وادارة تمكي   الطالب عىل – 3ب 

 .ديكور المنزل و  ثيأثالتصميم الداخلي لت تمكين الطالب على اعداد – 4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 google classroom , google meet التعليمية كالفصل الدراسي 

 
 طرائق التقييم      

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
لتنشأت الطالب عىل فائدة وحب  -1ج            المواد العلمية . ، وإدراك اهميتها بي    إدارة المب  
لالتعرف عىل فن -2ج           بطريقة ممتعة و جميلة.  إدارة المب  
ي استخدام -3ج         

 
ي لدى الطالب ليدرك النواحي الجمالية ف ي الطرائق التنمية الذوق األدئر

 
ل. حديثة ف  ادارة موارد المب  

لالعمل عىل تطبيق  -4ج          ي كافة  كافة األسس واألساليب العلمية الحديثة إلدارة المب  
 
من  بيان نتائجهاو  المجتمعاتف

ل .  ي المب  
 
 خالل االدارة الناجحة لموارد االرسة ف

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 ً   اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا

 
 طرائق التقييم    

 والشهرية والنهائية ة االمتحانات اليومية السريع

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

 يواجهها . قرارات السليمة لحل المشكالت التيذ الاتخمهارات ا  -1د

 تعاون في العمل الجماعي ويتحلى بروح الفريق .مهارات ال -2د

  شرح المهارات اإلدارية المناسبة إلدارة المؤسسات والموضوعات المتعلقة باألسرة .مهارات  -3د
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 تية البنية التح -11

لية / د. نيبال فيصل عطية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  كتاب االدارة المب  

 بنية المقرر -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األول 

 الثاني
فلسفة وأهداف الحياة   2

 االسرية
الطريقة 

 القياسية 

لصفي األداء ا

 واالمتحانات
 الثالث 

 الرابع
البيت واالسرة في   2

 العالم المتطور

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
 الخامس 

 السادس
المسؤوليات في الحياة   2

 االسرية

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
 السابع 

 الثامن
التصنيع وأثره في   2

 البيت

الطريقة 

 ياسية الق

األداء الصفي 

 واالمتحانات
 التاسع 

 العاشر
الطريقة  ادارة المنزل  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات
 الحادي عشر

 الثاني عشر
خطوات االدارة في   2

 البيت

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
 الثالث عشر

 الرابع عشر
دور ربة االسرة في   2

 االسرية ادارة الحياة

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
 الخامس عشر

 السادس عشر
الفرق في الوقت   2

 والجهد في ادارة البيت

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 السابع عشر 

 الثامن عشر
الطريقة  التعب واالرهاق  2

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 رالتاسع عش

 العشرون
العوامل المؤثرة في   2

 استخدام الوقت والجهد

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الحادي والعشرون

 الثاني والعشرون
التخطيط لالنتفاع من   2

 الوقت والجهد

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون

 ونالخامس والعشر

دراسات لتسهيل   3

 االعمال المنزلية

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 السادس والعشرون

 السابع والعشرون

 الثامن والعشرون

تحسين طريق العمل   3

 وظروفه

الطريقة 

 القياسية 

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 التاسع والعشرون

 الثالثون
   امتحان نهائي  2
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 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 دة لكل مقررنالمصادر السا

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 المجالت العلمية  - ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المصادر المتنوعة -

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Google classroom , google meet 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 اضافة معلومات حديثة اىل المقرر وتحديث القديم منها .  -

ات .  - ي عرض المحارص 
 
ونية ف  استعمال برامج الكبر
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 كلية التربية للبنات المؤسسة التعليمية -1

 االقتصاد المنزلي المركز/ القسم العلمي   -2

       الخياطة المتقدمة   اسم المقرر -3

 الكتروني+ نظري وعملي أشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصل  -5

 ساعة   90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  -6

 2022/  8/ 21 تاريخ إعداد هذا الوصف  -7

 :أهداف المقرر -8

وتفعيلها في  طالبات في مواضيع الخياطة للمراحل الدراسية السابقةتوسيع وتطوير المفاهيم النظرية والعملية لدى ال -

 خطوات خياطة السترة وكذلك فساتين المناسبات والسهرات.

 التعرف على خصوصية موضوع الخياطة المتقدمة باعتبارها اعلى وارقى انواع الخياطات . -

 لخياطة .في مجال ا تعريف الطالبات كيفية تطوير قدراتهن العلمية والمهنية -

 

 :مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9
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  :األهداف المعرفية  -أ
 التعرف على انواع االقمشة المالئمة للستر والمعاطف وكذلك االقمشة المالئمة لفساتين السهرة والمناسبات. -1أ 
وات الالصقة بأنواعها وتأثيرها على التعرف على المستلزمات المطلوبة والخاصة بالخياطة الراقية ومنها الحش -2أ

 الشكل النهائي للسترة او المعطف . 
  التعرف على التعاريف والمصطلحات المستعملة في الخياطة المتقدمة. -3أ
 ت  االساسية للخياطة المتقدمة والراقية المتمثلة بالسترة وفساتين المناسبات .التعرف على الخطوا -4أ

 تحضيرية لمثل هذه االنواع من الخياطة .التعرف على المراحل ال -5أ

 التعرف على الخطوات النهائية التي لها تأثير كبير على الشكل النهائي للقطعة الملبسية . -6أ

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب
 تنمية قدرة الطالبة على تحويل المعلومات الى اساليب عمل . – 1ب
 اختيار التصاميم الكالسيكية وطرق التزين المالئمة لمثل هذه االنواع من الخياطة  تنمية قدرة الطالبة على – 2ب
 وخياطتها . تنمية مهارة الطالبة في كيفية التعامل مع االقمشة وطرق تفصيلها  – 3ب

 تنمية مهارة الطالبة بالتعرف على اكبر عدد من التصاميم وطرق خياطتها مواكبة مع الموضة. -4ب

 
 :التعليم والتعلم طرائق      

 المحاضرات النظرية . -
 المحاضرات العملية . -
 واستخدام األنترنيت والبرامج التعليمية كالفصل الدراسي   االلكترونية المحاضرات  -
- Google classroom , Google meet ),YouTube ) 

 
 :طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية . -
 االختبارات العملية . -
 االزياء على سبيل المثال ( لالصفية التي تخص مجال التخصص ) عروضالنشاطات ا -

 :األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 راقية . ها بصورة عملية تتمكين الطالبات من تطبيق المعلومات التي درس-1ج
  استخدام المنهج في البحث والتفكير لحل المشكالت المرتبطة بمجال المالبس والخياطة المتقدمة. -2ج
  عالقة ودور المالبس وخياطتها بقضايا المستهلك وحمايتها . -3ج
 تحويل انواع األقمشة والتزيينات  البسيطة الى تصميم ماهر حديث. -4ج

 

 :طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات النظرية . -
 المحاضرات العملية . -
 ية كالفصل الدراسي  واستخدام األنترنيت والبرامج التعليم االلكترونية المحاضرات  -
- Google classroom , Google meet. 

 
 :طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية . -
 االختبارات العملية . -

 االزياء على سبيل المثال ( النشاطات الالصفية التي تخص مجال التخصص ) عروض -
 (.بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

 يتابع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة المالبس .  -1د

 يساهم في حل المشكالت الفنية لصناعة المالبس . -2د

 يشارك في رفع الوعي الملبسي لألسرة والمجتمع. -3د

 توظيف المعارف والمهارات بكفاءة في مجال الخياطة الراقية . -4د
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 :نية المقررب -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

يتعرف الطالب  12 1-4

 على
التعرف على موضوع الخياطة المتقدمة ومستلزماته   -1

 المطلوبة 
اهمية قطعة ومخدة الكي في خطوات خياطة السترة او  -2

 المعطف 

بمخدة الكي وخياطتها وكيفية  رسم الطالب الخاص -3

طريقة وضع قالب المخدة ومقدار عالوات الخياطة 

 المطلوبة لها 
 تفصيل مخدة الكي وتاشير حدود القالب -4
التعرف على المادة المستخدمة في حشوة المخدة واهم  -5

 ميزاتها 
 طريقة حشو المخدة وطريقة غلق مكان فتحة الحشو  -6

ي يمتاز بتصميم اختيار تصميم السترة او المعطف الذ -7

كالسيكي اضافة الى اختيار القماش )الصوفي تحديدا 

( لما له من خاصية يمكن التعامل معه واختيار قماش 

 البطانة وكل المستلزمات التي تحتاجها السترة  

اختبار  محاضرة

تحصيلي 

 عملي

يتعرف الطالب  12 5-8

 على
تقليص القماش الصوفي وتعديله واستخراج  -1

 و المعطف قالب السترة ا
التعرف على القواعد االساسية لتفصيل السترة  -2

 او المعطف 
طريقة بسط القماش وتثبيت القالب للتفصيل مع  -3

 نقل االشارات من القالب الى القماش 
اختبار الحشوة الالصقة المالئمة وتحديد  -4

 القواعد االساسية لتفصيلها ونقل االشارات 
وة مع تثبيت الحش تحديد خط القلبة للياقة  -5

الالصقة بدون لصق تنفيذ خياطة خط قلبة الياقة 

 والغبنات 

اختبار  محاضرة

 تحصيلي 

 عملي

يتعرف الطالب  12 9-12

 على
 طريقة عمل فتحات االزرار بلقماش  -1
 ربط قكع السترة او المعطف وتهيئتها لعمل البراوة  -2
 طريقة تحديد خط قلبة الياقة العليا وخياطة الياقة  -3
 ة تنفيذ خياطة الياق -4
 طريقة تركيب قطع االكمام وتركيبها  -5
تنفيذ خياطة قطع االكمام وطريقة تركيها مع جسم  -6

 السترة او المعطف وتثبيت الكتافيات 
 

اختبار  محاضرة

 تحصيلي

 عملي 

يتعرف الطالب  9 13-15

 على
 طريقة عمل وتثبيت تثخينات الثنيات  -1
 طريقة ربط قطع قماش البطانة  -2
 بطانة مع بعضها البعض تنفيذ خياطة ربط قماش ال -3
تثبيت البطانة مع السترة او المعطف والخياطة  -4

 بمكانة الخياطة 
 تثبيت االزرار وتثبيت الثنيات باللقط  -5

اختبار  محاضرة

 تحصيلي 

 عملي

يتعرف الطالب  15  1-5

 على
 الفصل الدراسي الثاني /فساتين سهرات

) اختيار تصميم فستان سهرة ) مالبس بعد الظهيرة  -1

 لذي يمتاز بتصميم ذو تزينات ( وا
استخراج القالب ) تختلف تصاميم الفساتين سنويا  -2

 حسب الموظة (
 اختيار القماش المالئم والتزينات المناسبة  -3
 تعديل القماش ، تثبيت القالب على القماش  -4
التعرف على القواعد االسية للتفصيل وطرق التعامل  -5

.. الخ ( مع االقمشة الخاصة )المطرزة ، المشغولة ...

ثم تفصيل القماش ونقل االشارات من القالب الى 

اختبار  محاضرة

 تحصيلي 

 عملي
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 القماش 

يتعرف الطالب  15 6-10

 على
خطوات خياطة الغبنات والتعامل معها لما لها من  -1

 خصوصية 
التعامل مع خطوات خياطة الفستان لكل طالبة على  -2

خياطة وربط قطع حدة ) بسبب تنوع التصاميم ( 

 فستان حسب التصاميم ال
ربط  طريقة تركيب االكمام ) كل حسب التصميم ( -3

 وخياطة االكمام وتركيبها 
طريقة عمل هيكل الفستان باستخدام الحشوات او  -4

 الدعامات الخاصة وتركيبها 

اختبار  محاضرة

 تحصيلي 

 عملي

يتعرف الطالب  15 11-15

 على
مل طريقة تثبيت التزين المالئم وتثبيتها ) خطوات ع -1

التزين في الفستان تختلف حسب نوع التزين فبعض 

التزينات يفضل اجرائها في المراحل االولى قبل ربط 

 قطع الرداء والبعض االخر في المراحل النهائية 
طريقة عمل تقويرات الرقبة ) مختلفة االشكال  -2

والتصاميم ( وطريقة تركيب االكمام تنفيذ تقويرات 

 الرقبة وطريقة انهائها 
 للتصاميم ) عرض لالزياء من قبل الطالبات عرض  -3

اختبار  محاضرة

 تحصيلي 

 عملي

 

 

 
 

 

 

 

 البنية التحتية  -11

 ملزمة الخياطة المتقدمة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

2- Comparative clothing construction Techniques  

لكتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ ا

 مجموعة سنجر  –كتاب الخياطة الراقية  - ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 مجالت االزياء المعتمدة عالميا  -

مواقع , ب ـ المراجع االلكترونية

 المواقع االلكترونية المختصة  ....االنترنيت 
Patternmaker, pinterest  

 تطوير المقرر الدراسي خطة  -12

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

 وطرق تزيينها ومتابعة احدث االقمشة المستعملة فيها 
 التدريب الميداني والزيارات الميدانية  -2

 



  
 48الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
 كلية التربية للبناتجامعة تكريت /  المؤسسة التعليمية.1
 قتاا  الننلل قسم اال زالقسم العلمي  / المرك.2
 اسس التربية اسم / رمز المقرر.3
 يومي أشكال الحضور المتاحة.4

 سنوي الفصل / السنة.5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي(.6

 21/8/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

سية للنا ه ، وابرز جوانب القوه والضعف ما ه اسس التربية وتوضيح النبا ى والحقائق االسابيان أهنية 
 ف  أنواع التربية القدينة والحديثة.

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

 ؛البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 األهداف المعرفية   -أ
 ان يتعرف الطلبة مفهوم التربية واغراضها -1أ

 ان تتعرف الطلبة اهداف التربية -2

 ان يعدد الطلبه انواع التربية -3

 ان يوضح الطلبة االسس االجتماعية والعلمية واالقتصادية  -4

 ان يبين الطلبة انواع الفلسفة -5

 ان يوضح الطلبة اهم المدارس الشاملة في العراق -6
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ان تكون لدى الطلبة مهاره التعلم الذاتي والتعاوني   – 1ب

 ساليب ومهارات التعامل مع للصعوبات التي تعترضهم في تعلم المادهان يفكر الطلبة با – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض لنماذج من تقنيات التعليم والتعلم في اسس التربية -4التعلم التعاوني  -3واالستجواب  -2المناقشة  -1

 -: طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية -3السئلة الشفوية   ا -2االختبارات الشهرية  -1
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدره على العمل في مجموعات-1ج

 القدره على العمل الفردي-2ج

 تحمل المسوؤلية في العمل الموكل اليهم  وانجازه  -3ج

   -4ج

 
 -:طرائق التعليم والتعلم     

 والتعلم التعاوني -   4الستجواب  وا -3المناقشه      -2المحاضره        -1
 -:طرائق التقييم    

 اعداد دروس مصغره عن الماده ومالحظة  اداء الطلبات اثناء الدروس  -1
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القدره على العمل الفردي-1د

 ل في مجموعاتالعم -2

 تحمل المسؤولية في العمل الموكل اليه وانجازه -3
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 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان تتعرف  -1 2 1
 مفهوم التربية

ان تعد   -2
 اهداف التربية

 معنى التربية
 اهداف التربية

 النناقشة -
 االستجواب -
 التعليم التعاون  -

 الشفوية -
 التحريرية -

ان تتعرف االساس  - 2 2
 التاريخ  للتربية

االساس التاريخ  
 للتربية

= = 

ان تتعرف خاائص  2 3
 التربية اليونانية

 = = التربية اليونانية

ان توضح تطور  - 2 4
 التربية االثنية

 = = تطور التربية االثنية

  العار التربية ف 2 5
 الوسيط

ان تتعرف خاائص 
التربية ف  العار 

 الوسيط

= = 

ان تتعرف اهمية  - 2 6

التربية العربية 

 االسالمية

التربية العربية 

 االسالمية
= = 

 = = امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول 2 7
ان تعدد معاهد التعليم  2 8

 في االسالم

معاهد التعليم في 

 االسالم
= = 

ن تعدد اساليب التعليم ا 2 9

في التربية العربية 

 االسالمية

اساليب التعليم في 

التربية العربية 

 االسالمية

= = 

ان تعدد اعالم الفكر  2 10

التربوي العربي 

 االسالمي

اعالم الفكر التربوي 

 العربي االسالمي
= = 

ان توضح مبادى  2 11

 التربية الحديثة

 = = التربية الحديثة

دد اهم اعالم ان تع 2 12

 الفكر التربوي الغربي

اعالم الفكر التربوي 

 الغربي
= = 

ان توضح افكار جون  2 13

 ديوي

 = = جون ديوي
ان توضح عالقة التربية  2 14

 بالمجتمع

االساس االجتماعي 

 وعالقة التربية بالمجتمع
  



  
 51الصفحة 
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان توضح التربية وثقافة  2 15
 النجتنع

التربية وثقافة النجتنع 
 وعالقة بين التربية والبيئة

= = 

التربية ان تتعرف  - 2 16
 الخلقية

 = = التربية الخلقية

توضح االساس العلن  ان  2 17
 للتربية

 = = االساس العلن  للتربية

ان توضح خاائص  - 2 18
 البحث التاريخ 

 = = البحث التاريخ 

 = = االسس االجتناعية للتربية ان تعد  حاجات النجتنع 2 19
ان تبين عالقة  - 2 20

 االقتاا  بالتربية
 = = االسس االقتاا ية للتربية

 = = كلفة التربية ان توضح كلفة التربية 2 21
 = = التربية عنلية استثنار ان تشرح عنلية االستثنار 2 22
 = = مفهوم التننية ان توضح مفهوم التربية 2 23
ان تبين متطلبات التننية  2 24

 االقتاا ية
متطلبات التننية 

 االقتاا ية
= = 

 = = االسس الفلسفية للتربية ان توضح النعنى الفلسف  2 25
ان توضح الفلسفات  2 26

 التربوية
 = = الفلسفات التربوية

سفات ان تعد  انواع الفل 2 27
 التقدمية

 = = الفلسفات التقدمية

ان توضح الفلسفة  2 28
 االسالمية

الفلسفة االسالمية 
 وتطبقاتها

= = 

ان توضح مبا ى التجديد  2 29
 التربوي ف  العراق

 = = التجديد التربوي ف  العراق

ان تبين اهم الندارس  2 30
 الشاملة ف  العراق

الندارس الشاملة النتنيلين 
 والتسريع

= = 

 = = التربية الننهجية ان تعرف التربية الننهجية 2 31
 = = امتحان الفال الثان  امتحان الفال الثان  2 32
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 البنية التحتية .12

االسس العامة للتربية ابراهيم الناصر النكتب االسالم  للطباعة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 1979والنشر 

اخرون بغدا  وزاره التعليم اسس التربية عباس عبد النهدي و 
 1994العال  

مقدمة ف  التربية ابراهيم ناصر  ار عنار للنشر والتوزيع  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
2011 

 2011اسس التربية عل  القائن   ار النبالء 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 () المجالت العلمية , التقارير ,....  
بحث التربية وطرائق التدريس عند الناور ي مجلة  يالى العد 

 ، اعدا  أ.   سندس عبد القا ر و أ.  مثنى علوان 2005، 21

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
  / 
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 منوذج وصف املقرر

 م.م بيادر جالل عبد احلميد/حتضري اغذية   /وصف املقرر 

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

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

 البرنامج

 

 كمي  الرتبي  لمبنا  /اامل  تكريت اتمؤسس  التلميمي  -1

 االعتصاد اتمنزيل اتمركز/ القسم اللممي   -2

 قحضري اغذي   رمز اتمقرر/ اسم  -3

 نظري حضوري أشكال احلضور اتمتاح  -4

 سنوي السن / الفصل  -5

 ساع    60 (الكمي)عدد الساعا  الدراسي   -6

 21/8/2022 اتريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف اتمقرر -8

ية اختبارها وطرق تخزينها فمعرفة الطالبات بمصادر اطعمة المختلفة وفصول ظهورها وكي -1
 والمحافظة عليها الطول مدة ممكنة.

 التعرف على القيمة الغذائية كاالطعمة والوصايا المتكاملة والتغذية السليمية وعالقتها بالصحة  -2
 تعليم الطالبات كيفية اعداد وجبات غذائية متوازنة  -3
 تطويرمهارات الطالبات في مجال الغذاء والتغذية العداد الطعام العام -4
وكذلك  اعداد طالبات خريجات قادرات ومتمكنات في مجال الغذاء والتغذية الن يكن امهات المستقبل -5

 ة التدريس هنجال السياحة الى ملتمكينهن في العمل بمجاالت مختلفة كالمستشفيات او في م
 

 

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9
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 األهداف املعرفية   -أ
 معرفة وفهم مبادئ تحضير الطعام  -1
 الخطوات الصحية في اعداد الطعام -2
 طريقه تحضير وجبات غذائية صحية  -3
 طريقة تحضير وجبات غذائية متكاملة  -4

 . اخلاصة ابملقرر األهداف املهاراتية  -ب 
 تطوير مهارات الطالبات الفنية والعملية في اعداد الطعام  -1
 تطوير خبرات الطالبات ومهاراتهم في مجال اعداد وتزين االطعمة والمعجنات -2
تعليم الطالبات على ابتكار طرق جديدة في تتحضير االغذية بحيث تناسب من حيث القيمة الغذائية  -3

 والتغذية الصحية الناجحة 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

  
 طرائق التقييم      

 التقومي البنائي ) التكويين( ابالمتحاانت اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة يف املناقشات      -
 
 والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب .التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية  -
 التقييم من خالل التقارير التي تقدم من قبل الطالبات -

     
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 متكني الطالبات من تطبيق املعلومات اليت درسنها على النصوص بصورة عملية -1ج

 تنمية الروح الوطنية لدى الطالبات خلدمة جمتمعهن وبلدهن  -2ج

 غرس مفهوم خدمة اجملتمع والطريقة املثلى للتعامل مع الشرائح املختلفة يف اجملتمع  -3ج

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

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات النظرية وتطبيق الدراسة عمليا  -
 الشرح والتوضيح -
 طريقة التعلم الذاتي  -

 
 طرائق التقييم    

 األمتحانات اليومية السريعة  والشهرية والنهائية -
 تقارير  ونظرية   -
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 (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) املهارات العامة والتأهيلية املنقولة  -د 
 وكيفية األستفادة منها  الندوة العليمة تنمية مهارات وقدرات الطالبات على فهم   -1د

 اكتساب املعرفة-2د

  
 

 بنية املقرر -10

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

مدخل اىل تغذية االنسان  تتعرف الطالبة على  ساعتان 
 وماهي التغذية 

تقدمي احملاضرة 
 حضوراي

اختبار عن طريق 
االمتحاانت 

 اليومية واملناقشة

التعرف على مكوانت الغذاء  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 الكيميائية 

= = 

امهية الكاربوهيدريت  للجسم وماهي  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 اهم مصادرها 

= = 

اغذية الوقاية )الفيتامينات(وتنظيم  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 العمليات احليوية 

= = 

الزيوت وااثرها الضارة  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 ابلنسبة لالنسان

= = 

االربعة وماهي توزيع اجملاميع الغذائية   تتعرف الطالبة على ساعتان 
 حمتواها

= = 

 = = القياسات املستعملة للوصفات الغذائية  تتعرف الطالبة على ساعتان 

العوامل احمليطة اليت تؤثر يف حتضري  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 االغذية 

= = 

 = = اهلدف من دراسة الطعام تتعرف الطالبة على ساعتان 

 = = سالمة الطعام  ونوعيته  تتعرف الطالبة على ساعتان 

تسمم الطعام وانواع البكرتاي  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 املسببة لذلك

= = 

العناصر املعدنية املواد غري  تتعرف الطالبة على ساعتان 
 العضوية يف الغذاء 

= = 

امهية السكرايت وأتثريها  تعرف الطلبة على  ساعتان   
 على صحة االنسان  

= = 

 

 البنية التحتية  -11

  ـ الكتب املقررة املطلوبة 1
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 كتاب منهجي  - (  املصادر)ـ املراجع الرئيسية 2
كتاب مبادئ تغذية االنسان والتمثيل الغذائي / الدكتور  -

 فهد عبد الحميد الشرجبي 

 ....مواقع االنرتنيت , ب ـ املراجع االلكرتونية

Google classroom , google meet 
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 منوذج وصف املقرر

 

 م.م بيادر جالل عبد احلميد/احياء جمهرية نظري  /وصف املقرر

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

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

 البرنامج

 

 خمرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -9

 كمي  الرتبي  لمبنا  /اامل  تكريت اتمؤسس  التلميمي  -1

 االعتصاد اتمنزيل اتمركز/ القسم اللممي   -2

 احياء جماري  رمز اتمقرر/ اسم  -3

 الكرتوين+ اسبوعي نظري  أشكال احلضور اتمتاح  -4

 سنوي السن / الفصل  -5

 ساعه نظري   60 (الكمي)عدد الساعا  الدراسي   -6

 21/8/2022  اتريخ إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف اتمقرر -8

تعريف الطالبات مفهوم علم االحياء اجملهرية وانواعها وتركيبها وكيفية منوها والعوامل املؤثرة على النمو وكيفية السيطرة والقضاء  -
 عليها واتثرياهتا الضارة املسببة لفساد االغذية واالمراض اليت تسببها وفوائدها يف الصناعات الغذائية وغريها من الصناعات 

 تواصل عرب الربامج االلكرتونية التعليمية يف وقتنا الراهن يف ظل جائحة كوروانتدريبيهن على ال -
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 األهداف املعرفية   -أ
 الفهم واملعرفة -1أ 

 مضار وفوائد االحياء اجملهرية  -2أ
 السيطرة على االحياء احملهرية -3أ

  google classroom , google meetتعليمهن على الربامج االلكرتونية  -4أ

 السيطرة على انتشار االمراض  -5أ
 تطبيقات عملية -6أ

 . األهداف املهاراتية اخلاصة ابملقرر  -ب 
 طرق القضاء على االحياء اجملهرية– 1ب

 انواع االحياء اجملهرية ومعرفة مضارها وفوائدها – 2ب

 االغذية ابلسيطرة على االحياء اجملهريةحفظ – 3ب

 طرق التعرف على االحياء اجملهرية املتواجدة يف البيئة . -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 googleاعطاء احملاضرات  والقائها على الطالبات من خالل اسخدام األنرتنيت والربامج التعليمية كالفصل الدراسي  -

classroom , google meet 
 الشرح والتوضيح واملناقشة عرب االنرتنيت  -      

 طريقة عرض الوسائل التعليمية  -     
 امتحاانت شهرية وفصلية  -     
 اختبارات عملية  -     
 نشاطات يومية  -     

 طرائق التقييم      

 الشرح والتوضيح والمناقشة الكترونيا  -
اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات عبر المنصات  التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات -

 االلكترونية  والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .
 

 التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . الكترونيا -
 

 نشاطات يومية -

 

حياء المجهرية متمثلة بالشكل والحجم والتركيب عرض صور متنوعة عن المظهر الخارجي لال -
 ...الخ

 
 حضور المحاضرة الكترونيا -
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 املالحظة واالدراك -1ج

 حتليل وتفسري والربط مع البيئة  -2ج

 استنتاجات -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة  -
 نظري اضافة الى وجود وسائل ايضاح للتوضيح والمناقشةاعطاء المحاضرات  بشكل  -

 
 طرائق التقييم    

 األمتحانات اليومية السريعة  والشهرية والنهائية -
 تقارير عملية -
 نشاطات يومية   -

 
 (.املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) املهارات العامة والتأهيلية املنقولة  -د 

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

 اكتساب املعرفة-2د

 تطبيقات عملية ميكن االستفادة منها منزليا ومن خالل احلياة العملية -3د 

 

 بنية املقرر -10

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

أتريخ علم االحياء اجملهرية  تتعرف الطالبات على ساعتني  
وكيفية نشوئه وتطوره 

 وتطبيقاته

تقدمي احملاضرة 
 الكرتونيا

نشاطات يومية 
واختبارات و 

امتحاانت شهرية 
 وفصلية 

البكتريا شكلها  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

وترتيبها وحجمها 

وتركيبها الخلوي 

 وصفاتها

= = 

الفطريات وصفاتها  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

العامة والمظهرية 

 والفسيولوجية 

= = 

الطحالب صفاتها  تتتعرف الطالبات على  ساعين  

 العامة والمظهرية
= = 

الفايروسات والعاثيات  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

صفاتها وتضاعفها 

= = 
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واالمراض التي 

 تسببها
ايض االحياء  تتعرف الطالبات على  ساعتين 

المجهرية نبذة عن 

توليد الطاقة 

والمسارات االيضية 

 الهدمية والبنائية 

= = 

نمو االحياء المجهرية  تتعرف الطالبات على  ساعتين 

، نمو طرق تقدير نوع 

االحياء المجهرية 

 واطوار النمو

= = 

االوساط الغذائية  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

لالحياء المجهرية ، 

 تركيبها وانواعها 

= = 

مزارع االحياء النقية ،  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

 انواعها وطرق حفظها 
= = 

السيطرة على االحياء  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

المجهرية ، الطرق 

الفيزيائية والكيميائية 

 للتعقيم والتطهير 

= = 

تلوث االغذية باالحياء  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

المجهرية ، انواع 

االحياء المجهرية في 

االغذية ومصادرتلوث  

االغذية باالحياء 

 المجهرية 

= = 

االحياء المجهرية  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

للماء والمجاري 

،اختبارات صالحية 

الماء للشرب وطرق 

 معاملة مياه المجاري 

= = 

االحياء المجهرية  تتعرف الطالبات على  ساعتين  

للتربة والهواء ، 

دورات الكاربون 

والنتروجين وانتشار 

االحياء المجهرية في 

 الهواء

= = 

 

 البنية التحتية  -11

 ال يوجد ـ الكتب املقررة املطلوبة 1
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علم االحياء المجهرية ترجمة وفاء حسن جاسم وحسن  - (  املصادر)ـ املراجع الرئيسية 2
 محمد وعلي القزاز 

 اساسيات علم االحياء المجهرية العام والغذائي  -

 علم االحياء الدقيقة )االصول والعالقة( أ.د. جاسم الحلو -

) اـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا                 
  - ,....  (التقارير , اجملالت العلمية 

 ....مواقع االنرتنيت , املراجع االلكرتونيةب ـ 

Google classroom , google meet 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  -12
 االستمرار مبتابعة املصادر احلديثة من كتب وجمالت حديثة وما حيصل من استحداث ابملعلومات 

 
 

 


