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 يمذيه 

ىؼَيمٚ ٗكمَمبثٔ ااىزطجٞقمٚ ٗ اىغبّمت  ميٞخ االقزظبك اىَْيىٚ عبٍؼخ اىَْ٘فٞخ اىٚ كػمٌ  رَؼٚ

ىيطمم ة ػْممل اىزؾممبقٌٖ ثبىنيٞممخ ٗؽزممٚ رقمموعٌٖ يفممواكاق ٍممبٕيِٞ ٗػيممٚ قممله مجٞممو ٍممِ اىن ممب ح ٗاىزَٞممي 

ٍمِ فم ه   ؽزنبمٌٖ فٜ ٍغبه اىؼَوا ٗمىل ٍِ ف ه ٗاىقلهح ػيٚ اىَْبفَخ فٜ ٍغبه اىؼَو اىَْٖٜ. 

فمٜ خ ٗفق ثوّمبٍغٌٖ اىلهاٍمٚ اٍمب ػَيٞب ٍْٖٗٞب  رلهٝجب ٍنَ  ىلهاٍزٌٖ االمبكَٝٞخ ٗاىزطجٞقٞ رلهٝجٌٖ 

ٗفمٚ ضم٘  ٍمب  اىَبٍَمبد اىَقزظمخ فمٜ ٍغبالرٖمب اىَزؼملكح.اٗاىَظبّغ اٗاىََزش ٞبد اٗ  اىشومبد 

 ٝؾزبعٔ ٍ٘ق اىؼَو ٍِ ٍٖبهاد ٍقزي خ

   
 آنُـــخ انزذسَــت انًُذاَــً 

 

 انزذسَت انًُذاًَ  أوال:  

 

 ػيٚ ٍبٝيٚ:رْض الئؾخ اىنيٞخ ٗاىَؼزَلح  

   

ثؼل اٍزؾبّبد اى ظو اىلهاٍٚ اىضبّٚ.   طٞ ٞبرلهٝجب  ٗاىضبىضخ اىط ة ثبى وقخ اىضبّٞخ ٝبكٙ -1

 ػيٚ اىْؾ٘اىزبىٚ

  اٍبثٞغ ثبىََزش ٞبد 3صبّٞخ  ثوّبٍظ اىزغنٝخ ٗػيً٘ االطؼَخ   ىَلح 

  اٍبثٞغ فٚ اىَبٍَبد اىَقزي خ 3صبىضخ ثوّبٍظ اىزغنٝخ ٗػيً٘ االطؼَخ ىَلح 

 اٍبثٞغ ثبىَظبّغ 4َْٞظ ىَلح صبّٞخ ثوّبٍظ اىَ ثٌ ٗاى 
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  اٍبثٞغ ثبىَظبّغ 4صبىضخ ثوّبٍظ اىَ ثٌ ٗاىَْٞظ ىَلح 

  صبّٞخ اكاهح اىَْيه ٗاىَبٍَبد  رلهٝت ػيٚ اىشقخ اىَْ٘معٞخ اٍج٘ع ىنو ٍغَ٘ػخ

 افواك 5ٍِ 

  اٍبثٞغ فٚ اىَبٍَبد اىَقزي ٚ 4صبىضخ ثوّبٍظ اكاهح اىَْيه ٗاىَبٍَبد ىَلح 

 اٍبثٞغ 4ك اىَْيىٚ ٗاىزوثٞخ ىَلح صبّٞخ  ثوّبٍظ االقزظب 

  

 

 ٗفق الئؾخ اىنيٞخ   كهعخ 55كهعخ اىزلهٝت اىظٞ ٚ  -4

 

ٗٝقً٘ مو ٍِ عٖخ االشواف  ٍِ اىنيٞخ اٗ عٖخ اىزلهٝت ثَْبثؼخ اىطبىجلافو االقَبً اىَقزي خ   -5

ىجْ٘ك اى٘اهكح فٚ اٍزَبهح ٍؼلح فظٞظب ىٖنا اىغوع ػيٚ اُ رنُ٘  ٗرقَٞٞٔ ػيٚ اٍبً ا

%  ٗاىضبّٞخ ىيَشوف ٍِ 65هح ٍِ َّقزِٞ  االٗىٚ ىَشوف اىقٌَ اىؼيَٚ ثَْجخ االٍزَب

 % 45عٖخ اىؼَو ٗىٖب 

 

 

ٝقً٘ هئٌٞ اىقٌَ اىؼيَٚ ثؾَبة اىلهعخ اىْٖبئٞخ ىيطبىت  ٗفق اى ئؾخ ٗاهٍبىٖب اىٚ  -6

 اىنْزوٗه فٚ مشف ٍْ ظو ٍؼزَل ٍٗ٘قغ  ٍوفق ثٔ اٍزَبهارٚ اىزقٌٞٞ

 

 . اىظٞ ٚ اىنيٞخ اال ثؼل األكا  ٗاىْغبػ فٚ اىزلهٝتشٖبكح اىزقوط ٍِ  ؼال رَْ -7
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 انًشبسكخ فً انزذسَت اندهبد
 

 

 اىََزش ٞبد 

  اىظْبػبد اىغنائٞخٍظبّغ 

  اىَ ثٌ ٗاىَْٞظٍظبّغ  

  اىزوثٞخ ٗاىزؼيٌٞٗىاهح 

  االٍوح ٗاىط ٘ىخٍبٍَبد 

  اىَؾيٚاىَغزَغ 
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 انًُذاًَ انؼبيخ انصُفً  اهذاف انزذسَت صبّٞب  

 

 اىغبّت اىؼيَٚ اىْظوٛ ٗاىزطجٞقٚ ثبىغبّت اىَْٖٚ اى ؼيٚ اُ ٝوثظ  -1

 اىطبىت فٚ اى٘اقغ اىؼَيٚ اىَْٖٚ مْ٘ع ٍِ اىَؾبمبح اُ ٝزٌ كٍظ  -2

 غلاد ٗاىَٖبهاد فٚ ٍ٘ق اىؼَواُ ٝزؼوف اىطبىت ػيٚ اىََز -3

 اُ ٝزؼوف ػيٚ اىَشن د اىؾقٞقٞخ اى٘اقؼٞخ -4

 اُ ٝنزَت ٍغَ٘ػخ ٍِ اىَٖبهاد اىغلٝلح  -5

 

 أيــبكٍ انزذسَــتاخزُبس  ثبَُب:  

 

ىينيٞخ   َؼَرٗاىزٚ  لهٝت اىَزبؽخاى ظو اىلهاٍٚ اىضبّٚ يٍبمِ اىز ٚ ثلاٝخف رؼيِ اىنيٞخ -1

 اىزؼبٍو ٍؼٖب. 

ِ ٍؾو ٍ خجٗاىقوٝ ُ٘ فٖٞبجغٚ ٝوىزىيط ة إلفزٞبه ٍنبُ اىزلهٝت ااى وطٔ  اىنيٞخ ؼرزٞ -3

 ٚ ٝزْبٍت ٍغ رقظظٔ. زٍنْٔ ٗاى

 ِ  ٍِ ؽٞش يػلاك اىط ة اىزٚ َٝن ٝغت ٍواػبح اٍنبّٞبد ٍ٘اقغ اىزلهٝت اىَقزي خ -2

 اٍزٞؼبثٖب ىيزلهٝت. 

ٍجْٞب فٞٔ   ةىشُْ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىط ة ٍؼزَل ٍِ ٍنزت ٗمٞو اىنيٞخٝؾظو اىطبىت ػيٚ فطب -4

 ٚ عٖخ اىزلهٝت. ت رأكٝخ اىزلهٝت فٞخ، ٗمىخك ىزقلَٝخ اىغاىَنبُ اىٚ ٝواٌٍ اىطبىت ٗ

 

 اإلششاف وانًزبثؼخ وانزمُُى نهزذسَتثبنثب:  

 

 اىؼبً ػيٚ اىزلهٝت.  فىشُْ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىط ة ٕ٘ اىَشو ٗمٞو اىنيٞخ -1
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زقٌَٞ اىط ة كىٚ ٍغَ٘ػبد طجقب ث اكاهح شئُ٘ اىط ة اىَْ٘ط ثٖب اىزلهٝت اىظٞ ٚ رقً٘  -3

 ٚ مو فوقخ ٗيٍبمِ اىزلهٝت. لاك اىط ة فألػ

 فثبإلشوا اػضب  ٕٞئخ اىزلهٌٝ ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗخ فاىقٌَ اىَقزض ثزنيٌٞ ً ٍغي٘ٝق -2

 ٗاؽل ىنو ٍغَ٘ػخ.  فػيٚ اىزلهٝت اىَٞلاّٚ ث٘اقغ ٍشو ٗاىَزبثؼخ

ألٍبمِ رلهٝت اىط ة ٍٗزبثؼخ ّٞخ ٝبهاد ٍٞلاىػيٚ مو ٍغَ٘ػخ ثؼَو  وفٝقً٘ اىَش -4

 اىَقزض. ٌ اىقَ ٌػيٚ ٍغي وعاىزلهٝجٚ ٗكػلاك رقوٝو ٍزبثؼخ ٝؼ ٍظ اىجوّب

 اىزقوٝو اىَقلً ٍِ اىطبىت ٗرقوٝو ٍزبثؼخ اىطبىت يصْب  اىزلهٝت . ثبٍز ً  األقَبً اىؼيَٞخقً٘ ر -5

 ٍنبُفٚ  ىَؼوفخ هيٙ اىط ة اىَقوه اٍزجٞبّبد  ق اىزلهٝت ػِ طوٝ ع٘كح ٝزٌ رقٌٞٞ  -6

 اىزلهٝت.  اىزلهٝت ٗرقٌٞٞ اىط ة 

  

 انزمشَش انُهبئً وانًُبلشخ ساثؼب: 

 

و ٍب رٌ اىزلهٝت اىزٚ امزَجٖب اىطبىت ٗم فقض اىَٖبهاد ٗاىَؼبهٝؼل اىطبىت رقوٝوا ٝي -1

 ػيٞخ يصْب  فزوح اىزلهٝت. 

 اىَقزظخ.  ثْب  ػيٚ اقزواػ األقَبً اىؼيَٞخ ٌٝ   ْٕٞخ اىزلهضب رشنٞو ىغْخ ٍِ يػ -3

خ ٗٝؾلك فٜ اإلػ ُ يٍَب  اىط ة ػ ُ فٜ األقَبً اىؼيَٞالإٍْبقشخ اىط ة ث ربهٝـٝؾلك  -2

 ٗىغْخ االٍزؾبُ. 

اى زوح  ٘هضؽ  ذٍِ اىغٖخ اىزٜ رلهة فٖٞب رضج ٝزقلً اىطبىت ىيغْخ اىَْبقشخ ثبىزقوٝو ٗشٖبكح -4

 اىَؾلكح. 

لا إلػزَبكٕب ُ٘ اىزؼيٌٞ ٗاىط ة رَٖٞاىَْبقشخ ثَنزت ٗمٞو اىنيٞخ ىشْ ٝزٌ رغَٞغ ّزٞغخ -5

 ٗاهٍبىٖب اىٚ اىنْزوٗالد اىَقزظخ. 
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 اسشبداد ػبيخ نهطالةخبيغب: 

 

مبفخ اإلهشبكاد ٗاىق٘اػل كافو ٍ٘اقغ  ٝزؼوف ػيٚ اُ ت ٚ اىطبىلهٝت ػيقجو ثل  اىز -1

 اىزلهٝت.

  

ٝقٍُ٘٘  وٙ ٕبٍخ، ٍز َٖب يُ ىٌٖ يػَبه افٝبكح اىؼت  ػيٚ اىؼبٍيِٞ ثَ٘اقغ اىزلهٝتىػلً  -2

 ثٖب. 

 

ثزغَٞغ اىؼْبطو بً اإلٕزَ غيٞٔ ٍِ اىْبؽٞخ اى ْٞخ، ٍكهاٍخ ٗرؾيٞو مو ٍب ٝزلهة ػ -4

 وٗهٝخ إلػلاك اىزقوٝو اىْٖبئٚ، قجو اّزٖب  فزوح اىزلهٝت. ضاى

 

 يَٕٞخف ؼوٝوح ػيٚ اىغبّت اى ْٚ، ثو ٝغت يُ قبط اىزلهٝتنُ٘ ؽلٗك رٝغت يُ ال  -5

خ اىَورجظ ح خ ٗاىؼ٘اٍو اىجْٞٞاإلَّبّٞخ ٍٗظبكه اىَ ٍخ اىَْٖٞاىغبّت اإلكاهٙ ٗاىؼ قبد 

 ٚ ٍغَ٘ػٖب ثْٞخ اىؼَو. اىغ٘اّت االفوٙ اىزٚ رشنو ف نىلاىزلهٝت، ٗم  عٖخ ثْشبط

  

  

 عبدعب: يهف انزذسَت

 

 فبص ثبىطبىت ٝؾز٘ٙ ػيٚ مو اىََزْلاد اىَطي٘ثخ ٗاىقبطخ ثبىزلهٝت  ٍضو: فػجبهح ػِ ٍي

 ٍِ اىنيٞخ كىٚ ٍومي اىزلهٝت. اىقطبة اىَ٘عٔ  .1

 اىقبطخ ثزقٌٞٞ ٍومي اىزلهٝت.  اىَْبمط .2

 ٍخ ىزقٌٞٞ يكا  اىطبىت ف ه فزوح اىزلهٝت. ىاى  اىَْبمطا .3

 رقوٝو اىزلهٝت -4
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انزمُُى وًَبرج رمُُى انطالة يٍ يؼبَُش 

 انكهُخ وخهخ انزذسَت
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 ت انًُذاًَفً انزذسَ  دوس وزذح ضًبٌ اندىدح ثبنكهُخ

 

 ثبىنيٞخ اىٚ  ضَبُ اىغ٘كحرَؼٚ ٗؽلح 

رَْٞخ قلهاد اىط ة ٗ رإٔٞيٌٖ فٜ اىغ٘اّت اىَْٖٞخ ٗ اىؼَيٞخ ىَ٘امجخ ٍزبثؼخ ٗرقٌٞٞ  -1

 ٘  ثٔ. ََ٘ق اىؼَو فٜ اىَغزَغ ٗ اىْاىزط٘هاد اىَوٝؼخ ٗ اىَز ؽقخ ى

 

ٌٖ ػيٚ ريجٞخ اىَزطيجبد اىَزغٞوح اربؽخ اى وطخ ىط ة اىنيٞخ ىيٝبكح ٍٖبهارٌٖ اىزْبفَٞخ ٗ قلهار2

ىَ٘ق اىؼَو ٗ ر٘فٞو فوص يٍٗغ ىيزلهٝت اىَٞلاّٜ رنَت اىط ة ٍٖبهاد قبثيٞخ رنٞذ اىقوٝو 

ٍغ اىظوًٗ ٗ اىَزغٞواد ٗ االؽزٞبعبد ٗ األَٝبد ٗ ٍوػزٔ فٜ اٝغبك اىؾي٘ه األَّت ىيزؼبٍو 

 ٘  ثَبٍَزٔ. ٍؼٖب، ٗ مىل ىزقوٝو ٍْٖلً قبكه ػيٚ االثلاه ٗ اىزَٞي ٗ اىْٖ

  األهذاف

o  ىيط ة  اىظٞ ٚ اىَٞلاّٚهفغ ع٘كح اىزلهٝت 

   انًهبو 

o  اىز٘اطو ٍغ األقَبً اىؼيَٞخ 

o  آىٞخ اىزلهٝت   نٍزبثؼخ رْ ٞ واىز٘اطو ٍغ اىشومبد ٗيٍبمِ اىزلهٝت ٍزبثؼخ 

o  كهاٍخ اؽزٞبعبد ٍبٍَبد ٍ٘ق اىؼَو فٜ اىزقظض ٗ ٍلٙ قلهرٖب ػيٚ اٍزٞؼبة

 اىَؼل ٍِ قجو اىنيٞخ  ظهٝجٌٖ ٗفقب ىيجوّبٍاىزلهٝت ٗ رل ط ة

o   ٚاػلاك قبػلح ثٞبّبد ػِ اىغٖبد ٗ اىشومبد ٗ اىَظبّغ اىَزؼبّٗخ ٍغ اىََبَٕخ ف

 اىنيٞخ فٜ ٍغبه اىزلهٝت اىؼَيٜ 

o   ٚذػقل اعزَبػبد ٍغ ٍبٍَبد ٍ٘ق اىؼَو اىَقزي خ ٗ ٍواٍيزٌٖ ث٘قاىََبػلح ف  

 ثِٞ ٍؼٖب ىقج٘ه اىطيجخ اىَزله  قىيزَْٞف مب

o  ثلاٝخ اىزَغٞو ىيزلهٝت اىَٞلاّٜ ٗ اػ ّٖب ىيط ة  ـرؾلٝل ربهٍٝزبثؼخ 

o  اىَؼبٝٞو   قاىطيجخ اىَزلهثِٞ ػيٚ اىشومبد ٗ اىَبٍَبد االّزبعٞخ ٗف ٍزبثؼخ ر٘ىٝغ

 اىزٜ ٝوإب اىقٌَ اىؼيَٜ اىَقزض 

o   غ اىَشوفِٞ ػيٚ ٍغَ٘ػبد اىطيجخ اىَزلهثِٞ ىٝرٍ٘زبثؼخ 
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o جو ثل  اىزلهٝت الهشبكٌٕ ثؼَيٞخ اىزلهٝت ٗ رؼوٝ ٌٖ اد ىيط ة قضوػقل ٍؾب

 ثؾق٘قٌٖ ٗ ٗاعجبرٌٖ ٗ اىزياٍبرٌٖ 

o  ٍزبثؼخ اىَزلهثِٞ ٗ اىَشوفِٞ ٗ اىؾوص ػيٚ ؽَِ ٍٞو ػَيٞخ اىزلهٝت ػقل ىقب  ٍغ

 اىَشوفِٞ ٗ رجيٞغٌٖ ثنو علٝل 

o  اٍزقجبه اىزقبهٝوٗاالٍزجٞبّبد اىزٜ روك فٜ ّٖبٝخ ػَيٞخ اىزلهٝت 

  

 انزذسَظ  وانزؼهى ثىزذح ضًبٌ اندىدح نفشَك انزُظًًُانهُكم 
 

 ٍلٝو ٗؽلح ضَبُ اىغ٘كح .1

 ٍِ مو قٌَ  ٌرلهٝ ٘ ْٕٞخضب : ػضاألػ .2

 ٍَضو ىيط ة: يٍِٞ اإلرؾبك  .3

  ككاهٙ اى٘ؽلح .4

    
 يشبسكخ األطشاف انًدزًؼُخ فً ثشايح انزذسَت انًُذاًَ 

 

 يشبسكخ األطشاف انًدزًؼُخ فً ثشايح انزذسَت:   

1 

 ىَؼوفخ اٍنبّٞخ رلهٝت اىط ة فٖٞب .  عٖبد اىزلهٝت ٝزٌ اهٍبه فطبثبد كىٚ  -3

ؾخ ػلك اىط ة ٗاىزقظظبد اىَزبؽخ ضثبىوك ػيٚ فطبة اىنيٞخ ٍ٘  عٖبد  اىزلهٝت رقً٘ -2

 ىيزلهٝت . 

ىينيٞخ َٝنِ رؼيِ اىنيٞخ فٚ ثلاٝخ اى ظو اىلهاٍٚ اىضبّٚ ػِ يٍبمِ اىزلهٝت اىَزبؽخ ٗاىزٚ  -4

 ٍؼٖب . اىزؼبٍو 

  اىزلهٝتاىنيٞخ اى وطٔ ىيط ة إلفزٞبه ٍنبُ اؼ رزٞ -5

 ػلاك الٝغت ٍواػبح اٍنبّٞبد ٍ٘اقغ اىزلهٝت اىَقزي خ ٍِ ؽٞش ي -6

  اىنيٞخٝؾظو اىطبىت ػيٚ فطبة ٍؼزَل ٍِ  -7
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 رقطو اىنيٞخ عٖخ اىزلهٝت ثبٍَب  اىط ة   -8
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  انزذسَت انًُذاٍَخطخ أهذاف 

 : اىزلهٝت اىَٞلاّٜ كىٜف ٖٝل

  اىناد ٗاالػزَبك ػيٜ اىنارٚ رَْٞخ قلهح اىطيجخ ػيٜ اىزؼيٌ  •

 ػَو   ضَِ فوٝقرَْٞخ قلهح اىطبىت ػيٜ يكا  ٗىؼت اىلٗه ثشنو فوكٛ يٗ  •

 ثغٖبد اىزلهٝت اىطبىت ػيٜ طجٞؼخ ٍٞو اىؼَو  فرؼو •

 اىَجبشوحغٞوكمَبة اىطبىت قلها ٍِ اىَٖبهاد اىزطجٞقٞخ ٗاىؼَيٞخ ماد اىؼ قخ اىَجبشوح ٗ •

 ىلف٘ه ٍ٘ق اىؼَو  ربٕو اىطبىت

 ثْب  اىضقخ ػْل اىطيجخ  •

اػلاك  ٗرورٞجٖب ثٖلف رَْٞخ ٍٖبهح اىطبىت اىؼَيٞخ فٜ اىجؾش ػِ اىَؼيٍ٘بد ٗرظْٞ ٖب  •

 ثبىزلهٝت اىَٞلاّٜ   قاىزقوٝو اىَزؼي

ٗاىَؼيٍ٘بد اىزٜ ؽظو ػيٖٞب ف ه كهاٍزٔ االمبكَٝٞخ فٜ اى٘اقغ  فاىطبىت ىيَؼبه  قرطجٞ •

 اىؼَيٜ 

 ىٍ ئٔ رإٔٞو اىطبىت ىَ٘اعٖخ ٗاقغ اىؼَو اى٘ظٞ ٜ ثبمزَبثٔ ٍٖبهاد االرظبه ٗاىزؼبٍو ٍغ  •

 زلهة فٖٞب ٝاٗ اىزؼبٍو ٍغ اىغَٖ٘ه ٍِ ف ه رؼبٍئ ٍغ ٍ٘ظ ٜ اىَبٍَخ اىزٜ 

األػَبه ٗمٞ ٞخ ٍؼبىغخ ٍشبمو  ىامزَبة اىطبىت ٍٖبهح االّزظبً ٗاىلقخ ٗاىَوػخ فٜ كّغب •

 ٞلاّٜ اىؼَو فٜ اى٘اقغ اىَ

  

  يخشخبد انزؼهى انًمصىدح يٍ انجشَبيح انزذسَجٍ
 

 اىَؼوفخ اىَنزَجخ فٜ ٍغبه اىزلهٝت.   قاىقلهح ػيٚ رطجٞ •

 اىقلهح ػيٚ رؾيٞو ٍشنيخ، ٗرؾلٝل اىَزطيجبد اىَْبٍجخ ىؾيٖب.  •

 ق. ٝاىقلهح ػيٚ اىؼَو ث ؼبىٞخ فٜ فو •

 اىقَبٝب االعزَبػٞخ ٗاىََبٗىٞبد. اىقلهح ػيٚ فٌٖ األف قٞخ اىَْٖٞخ ٗاىقبّّ٘ٞخ ٗاألٍْٞخ، ٗ •

  اىقلهح ػيٚ اىز٘اطو ثشنو فؼبه ٍغ ٍغَ٘ػخ ٗاٍؼخ ٍِ اىغَبٕٞو. •
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 (11ًَىرج سلى )

 عبٍؼخ: اىَْ٘فٞخ

 ميٞخ: االقزظبك اىَْيىٜ

 قٌَ : اىزغنٝخ ٗػيً٘ األطؼَخ

 

 يمشس دساعٍ رىصُف

2525-2519 

 

 ثٞبّبد اىَقوه -1

:  ٛاىوٍي اىن٘ك

N227 

 

 اىضبّٞخ  اى وقخ / اىََز٘ٙ :  اىزلهٝت اىظٞ ٜاىَقوه :  اٌٍ 

 اى ظو اىلهاٍٚ اىضبّٚ 

 اىزقظض :

اىزغنٝخ ٗػيً٘ 

 األطؼَخ

 

 ػَيٜ             ػلك اى٘ؽلاد اىلهاٍٞخ :  ّظوٛ                 

 

 

 ٕلف اىَقوه : -2

 

 

 

 

 مرتبطة بتخصص التغذية وعموم االطعمة يدير الموارد المتاحة لتمبية احتياجات االفراد  واالسر ال 1-1

 يتصل بفعالية مع االخرين  1-4

 يستخدم االدوات والخامات وفقا لمتكنولوجيا الحديثة فى مجال التغذية وعموم االطعمة  1-5

 يقود ويعمل فى فريق   1-6

الفراد يكتسب الميارات الالزمة لتتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابمة احتياجات ا 1-11

- 9 
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 والمجموعات

 يزود االفراد والجماعات بالتثقيف واالستشارات التغذوية 1-14

يعرف االدوار والمسئوليات والكفاءات المطموبة لالخصائى فى مجال التغذية العالجية واالدارية   1-15
 والمجتمعية

 يعمل مع الفئات المختمفة وفى المؤسسات المعنية بالتغذية محميا واقميميا 1-16

 

 

 اىََزٖلف ٍِ رلهٌٝ اىَقوه: -3

اىَؼيٍ٘بد  - ي

 ٗاىَ بٌٕٞ:

 

 

 

 

 

 

 

لتمبية احتياجات االفراد  فى مجال التغذية وعموم االطعمة . يناقش اسس اتخاذ القرار السميم2-6-1
المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا وايضا  تحديدو  واالسرة والمجتمع
 خدمة المقدمة.لتحسين جودة ال

 

وعمى تحديد المقررات  يبين اثر عمميات التصنيع والتعبئة عمى جودة المنتجات الغذائية 2-17-2
 الحاالت المرضية   الغذائية خاصة

يتعرف عمى الموائح والقوانين والتشريعات المحمية والدولية المنظمة لسياسات الغذاء ولعمميات  -2-18
 اتفى المؤسسات كالمستشقي تداولو

 يمخص مبادىء ونظريات االدارة وتطبيقاتيا  فى مجال خدمات االغذية  2-19
 

 

اىَٖبهاد  - ة

 اىنْٕٞخ:

 

  2-2-1-1  من  يدمج العمميات المتعمقة بالتفكير واالتصال بمحيط العمل والمجتمع
التخزين  –وكذلك العمميات المختمفة المرتبطة بو مثل عممية االستالم  خالل العمل اليومي 

 التوزيع لموجبات ...الخ. –
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 المقررات الغذائية حسب الحاالت المرضية   و يصنف العوامل التى تؤثر فى نمو الفرد 2-2-2-1

 .يحمل عممية صناعة القرار2-2-3-1

 

 

اىَٖبهاد  -عـ

اىَْٖٞخ اىقبطخ 

 ثبىَقوه:

 

 2-3-3-1 اكل المش تحديد و يطبق الخبرات والمعارف فى مجال التغذية وعموم االطعمة
او السمبيات التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا وايضا لتحسين جودة الخدمة 

 المقدمة.

 

 2-3-3-2 المقررات وتحديد   يطبق الميارات االساسية فى مجال التغذية وعموم االطعمة
 الغذائية حسب الحاالت المرضية  ومتابعة االعداد والتوزيع لموجبات عمي المرضي.

 

ضبط الظروف المالئمة لتثبيط نشاط او قتل الكائنات الدقيقة المسببة لالمراض ولتمف ي -22-3-14
 االغذية

اىَٖبهاد  - ك

  :خاىؼبٍ
 2-4-4 -1 عند  التواصل مع المرضي اثناء  يعمل مع االفراد عمى اختالف ثقافاتيم

 توزيع الوجبات وأخذ آرائيم حول الخدمة المقدمة.
 

 2-4-5  ائى لالفراد المحيطين عمى مستوى االسرة والمجتمعيعاون فى رفع الوعى الغذ 
 عند التواصل مع المرضي اثناء توزيع الوجبات وأخذ آرائيم حول الخدمة المقدمة

 

ٍؾز٘ٙ  -4

 اىَقوه: 

 األعجىع األول

 معمومات عامة عن المستشفى 

 موقع قسم التغذية 
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 الييكل الوظيفي لمقسم وكذلك االدوات واالجيزة 

 ل المطبخ، وكذلك العمميات المختمفة المرتبطة بو مثل عممية االستالم العمل اليومي داخ– 
 التوزيع لموجبات ...الخ. –التخزين 

 األعجىع انثبٍَ

  تحديد الكميات اليومية المطموبة من األغذية لطمبيا من المتعيد والمخزن بناء عمي معدل
 االشغال والمقررات الغذائية الموصي بيا لكل حالة.

 تالم واستخدام المواصفات الفنية لألغذية وكذلك الشروط العامة لمتعاقد.عممية االس 
  المقررات الغذائية حسب الحاالت المرضية  ومتابعة االعداد والتوزيع لموجبات عمي

 المرضي.
 األعجىع انثبنث

 المشاكل او السمبيات التي تواجو العمل ، واقتراح حمول لتعديميا وايضا لتحسين  تحديد
 مة المقدمة.جودة الخد

 .التواصل مع المرضي اثناء توزيع الوجبات وأخذ آرائيم حول الخدمة المقدمة 
  المينية والعممية عن التغذية في المستشفيات بناء عمي يشمل النواحي تجييز تقرير

 .التطبيق الميداني
أعبنُت  -5

انزؼهُى 

 وانزؼهى

 زؼيٌ اىْشظاى -اىزلهٝت اىَٞلاّٜ  اىزؼيٌ اىزؼبّٗٚ اىزؼيٌ ػِ ثؼل -

 اػلاك رقوٝو -

 اىز٘عٞٔ ٗاالهشبك اىَ٘ض٘ػٜ  -

 اىَْبقشخ ٗاىَ ؽظخ اىَ٘ض٘ػٞخ -

 اىزؼيٌ ثبىَ ؽظخ ٗاىزؼيٌ اىنارٜ ٍِ ٍظبكه اىَؼيٍ٘بد اىَقزي خ -

أعبنُت انزؼهُى  -6

وانزؼهى 

نهطالة روي 

انمذساد 

 اٍبىٞت اىزؼيٌٞ االٝغبثٚ اى ؼبه
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 انًسذودح

   رمىَى انطـــالة : -7

 

 رىصَغ انذسخبد  -ج انزىلُذ  - ة األعبنُت انًغزخذيخ - أ

  اىْٖبئٜ ىيزلهٝت اىَٞلاّٜ رقٌٞٞ 

 ٍوفق اٍزَبهح رقٌَٞٞ

 55 ّٖبٝخ اىزلهٝت اىَٞلاّٜ

اىؾض٘ه ٗاىَشبهمخ ى زوح  

 اىزلهٝت اىَٞلاّٜ
ال ٝلفو ضَِ اىلهعخ ىنْٔ اٍبٍٜ ىْغبػ  ط٘اه فزوح اىزلهٝت اىَٞلاّٜ

 هٝت اىظٞ ٜ.اىطبىت ٗاعزٞبىٓ اىزل

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ : -8

 

 .2517اكاهح اىزغنٝخ فٜ اىَبٍَبد، ك. اى ذ فبطو،  ٍنمواد - ي

  مزت ٍييٍخ - ة

  ، كاه اىشوٗق.2518ك. ع ه فيٞو اىَقي رٜ،  كىٞو رغنٝخ اىَوضٜ فٜ اىََزش ٞبد، مزت ٍقزوؽخ -عـ

كٗهٝبد ػيَٞخ  -ك

يٗ ّشواد ... 

 اىـ

------------------------- 

 

 يُغك انًمشس 

 ك/ شَٞب  اىَظٞيؾٜ

َىعف انسغبٍَ/سئُظ يدهظ انمغى انؼهًٍ : أ.د                                                           



 
 

 

 

 

 (11ًَىرج سلى )

 عبٍؼخ: اىَْ٘فٞخ

 ميٞخ: االقزظبك اىَْيىٜ

 قٌَ : اىَ ثٌ ٗاىَْٞظ

 

 يمشس دساعٍ رىصُف

 و1219-1212عٍ انثبٍَ نهؼبو اندبيؼٍ انفصم انذسا

 

 ثٞبّبد اىَقوه -1

اىضبىضخ / اى وقخ / اىََز٘ٙ : اىزلهٝت اىظٞ ٜاٌٍ اىَقوه : C328اىوٍي اىن٘كٙ :

 اىضبّٜ

اىَ ثٌ  اىزقظض :

 ٗاىَْٞظ

 ػَيٚ                ػلك اى٘ؽلاد اىلهاٍٞخ :  ّظوٙ

 

 

 ٕلف اىَقوه : -2

 

 

 

 

 ٖٝلف اىَقوه اىٜ :

َذَش انًىاسد انًزبزخ نزهجُخ اززُبخبد االفشاد   1-1

 واالعش انًشرجطخ ثزخصص انًالثظ وانُغُح 

 

 َزصم ثفؼبنُخ يغ االخشٍَ  1-4

َغزخذو االدواد وانخبيبد وفمب نهزكُىنىخُب   1-5

 انسذَثخ فً يدبل انًالثظ وانُغُح

 َمىد وَؼًم فً فشَك  1-6

هبساره ورًُُخ َزجًُ اعهىة نهزؼهى ورًُُخ ي 1-7

--

- 

--

- 
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 لذساره رارُب يذٌ انسُبح

َطجك ػًهُبد انزصًُى وانزُفُز واَزبج  1-11

انًالثظ وانُغدُبد نزهجُخ اززُبخبد 

 انًغزههكٍُ

َذَش انؼاللبد يغ انًغزفُذٍَ فً يدبل  1-11

صُبػخ انًالثظ وانُغُح   ثبئؼٍُ 

 ويغزههكٍُ ويىظفٍُ

 

 
 

 اىََزٖلف ٍِ رلهٌٝ اىَقوه: -3

 بد ٗاىَ بٌٕٞ:اىَؼيٍ٘ - د

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ثُهبَخ رذسَظ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهٍ أٌ:

  

 1 َُبلش اَظًخ اندىدح ولىاػذ يًبسعخ انًهُخ 1-1-5-1

 1 َششذ يزطهجبد انغاليخ وانمضبَب انجُئُخ  1-1-5-1

َسذد اعظ اداسح انًىاسد انًزبزخ نزهجُخ  1-1-6-1

 1 اززُبخبد االفشاد واالعشح وانًدزًغ

 َُبلش دوسانزكُىنىخُب فً رصًُى انًالثظ  . 1-1-11-1

4 

 5 َُبلش دوس انزكُىنىخُب فً اَزبج انًالثظ 1-1-11-1

َسهم اعظ االداسح انًغزخذيخ فً اَزبج  1-1-14-1

 6 انًالثظ فً انًصبَغ

 7 َُبلش رمُُبد اَزبج انًالثظ فً انًصبَغ1-1-14-1

 ح وخىدرهَُبلش ربثُش االَزبج ػهً ركهفخ انًُز 1-1-15-1

8 

َفغش ربثُش اَظًخ يشالجخ اندىدح ػهً ركهفخ 1-1-15-1
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 9 انًُزح وخىدره

 

 اىَٖبهاد اىنْٕٞخ: - س

 

 

 

 

 

 

 

  -ثُهبَخ رذسَظ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهٍ أٌ:

َسهم اعبنُت االَزبج انًُبعجخ نهًُزدبد  1-1-11-1

 انًهجغُخ اندىدح انزكهفخ

 عجخ نهًؼذادَسهم اعبنُت االَزبج انًُب 1-1-11-1

َسهم انؼىايم انًؤثشح ػهً اداسح انًىاسد  1-1-14-1

انجششَخ انًشرجطخ ثبهذاف انؼًم وانزطىَش انًهًُ 

 فً يدبل انًالثظ

َسهم انؼىايم انًؤثشح ػهً خطظ االَزبج  1-1-14-1

واندذونخ وانًخضوٌ انغهؼٍ انًشرجطخ ثبهذاف 

 انؼًم وانزطىَش انًهٍُ 

زً رغهى فً رسمُك ثُئخ  ػًم َسهم انؼىايم ان 1-1-16-1

 ايُخ فً يدبل انًالثظ

َسهم انؼىايم انزً رغهى فً رسمُك ثُئخ  ػًم  1-1-16-1

 ايُخ  فً يدبل انُغُح

َمزشذ طشق يزُىػخ رغهى فٍ رسمُك ثُئخ  -1-1-16-1.  

 ػًم أيُه .

َسهم  يكبٌ انؼًم وانششوط انىاخت رىافشهب  -1-1-16-4

 فُه .
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ْٖٞخ اىَٖبهاد اىَ -عـ

 اىقبطخ ثبىَقوه:

 

 

 

  -ثُهبَخ رذسَظ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهٍ أٌ:

َغزخذو اعبنُت انًُىرج انًغطر الَزبج  1-1-11-1

 انًالثظ

َخطظ نهؼًهُبد انؼبيخ انًغزخذيخ فً رصُُغ  1-1-11-1

 انًالثظ

َخطظ انؼًهُبد انؼبيخ انًغزخذيخ فً رطىَش  1-1-11-1

 انًُبرج

 كُىنىخُب ولُبط انؼًم نضَبدح االَزبج َطجك انز 1-1-14-1

َطجك انزكُىنىخُب ولُبط انؼًم نخفض  1-1-14-1

 انزكبنُف

َطجك انزكُىنىخُب ولُبط انؼًم الخزصبس صيٍ  1-1-14-1

 انزغهُى نهًالثظ

َزمٍ رىظُف انًفبهُى انشَبضُخ وانجُبَبد انًبنُخ 1-1-16

راد انصهخ ثبنزخطُظ وانًشالجخ وانزىصَغ فً يدبل 

 ًالثظان

َزمٍ اعزخذاو خجشاد االرصبالد انًهُُخ 1-  1-1-17

 نزًُُخ انكفبءاد فً دساعخ انًالثظ

َزمٍ اعزخذاو خجشاد االرصبالد انًهُُخ نزًُُخ  1-1-17-1

 انكفبءاد فً دساعخ انُغُح
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 اىَٖبهاد اىؼبٍخ : - م

 

 

 

 ثُهبَخ رذسَظ انًمشس َكىٌ انطبنت لبدسا ػهٍ أٌ:

 بيهٍَُسفض  وَمىد انؼ1-4-1 -

 َغبهى فً زم انًشكالد انفُُخ نصُبػخ انًالثظ  1-4-4

 َزبثغ انزطىس انؼهًٍ فً يدبل انًالثظ وانُغُح 1-4-5-1

َزبثغ انزطىس انزكُىنىخً فً يدبل انًالثظ  1-4-5-1

 وانُغُح

 

 ٍؾز٘ٙ اىَقوه:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االىَبً اىزبً ثقٌَ االّزبط ٗإٌ اىَبمْٞبد  االٍج٘ع االٗه

لٍخ ٗطوق اىَْبٗىخ االَّت اىََزق

ٗطوق رقطٞظ طبىخ االّزبط 

 ٗاىزشطٞت

االىَبً اىزبً ثقٌَ اىغ٘كح ٍ٘ا  اىغ٘كح  االٍج٘ع اىضبّٜ

اىَوؽيٞخ اٗ اىغ٘كح اىنبٍيخ ػيٜ 

 اىَْزظ اىْٖبئٜ ٗاَّت طوق اىنٜ

االىَبً اىزبً ثقٌَ اىزؼجئخ ٗاىزغيٞف  االٍج٘ع اىضبىش

ٗاَّت ػج٘اد اىزغيٞف ٗاىزقيِٝ 

 ٘اط بد اىزقيِٝ االٍضوٍٗ
 

 

أعبنُت انزؼهُى  -5

 وانزؼهى

 

 

 

 

 اىزلهٝت اىَجبشو كافو ٍظبّغ اىَ ثٌ اىغبٕيح -1

اىزلهٝت ػيٜ اىَبمْٞبد ٗاالد ٗاىَؼلاد اىقبطخ ثبقَبً  -2

االّزبط اٗ اىزشغٞو ٗ اىغ٘كح ٗاىنٜ ٗاىزؼجئخ ٗاىزغيٞف  "

 "ٗاىزقيِٝ

 ّلٗاد  ٍغ اىؼبٍيِٞ ثَظبّغ اىَ ثٌ اىغبٕيح -3

 اىزؼيٌٞ ػِ ثؼل ٗاىزؼيٌ اىَجبشو ٗاىزؼيٌ اىَلٍظ -4
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أعبنُت انزؼهُى  -6

وانزؼهى نهطالة 

روي انمذساد 

 انًسذودح

 

 

 

اىزلهٝت ػيٜ اىَبمْٞبد ٗاالد ٗاىَؼلاد اىقبطخ ثبقَبً  -1

االّزبط اٗ اىزشغٞو ٗ اىغ٘كح ٗاىنٜ ٗاىزؼجئخ ٗاىزغيٞف  "

 "ٗاىزقيِٝ

 اى ٞلٝ٘ اىزؼيَٜٞ -2

 اىزؼيٌٞ اىنارٜ -3

 يٌٞ اىزؼبّٜٗاىزؼ -4

 اىزؼيٌٞ ػِ ثؼل ٗاىزؼيٌ اىَجبشو ٗاىزؼيٌ اىَلٍظ -5

 رمىَى انطـــالة :   -7

األٍبىٞت  - د

 اىََزقلٍخ

 

 

 اىَْبقشبد ٗاىؾ٘اه -1

رقلٌٝ ثؾش ٍغَو ػِ فزوح اىزلهٝت كافو ٍظبّغ  -2

 اىَ ثٌ اىغبٕيح

 ٍْبقشخ اىجؾش اىَقلً كافو ؽيقخ ؽ٘اه -3

 اىز٘قٞذ - س

 

 

 ٗه: االٍج٘ع اال اىَْبقشخ ٗاىؾ٘اه -1

 رقلٌٝ االثؾبس : االٍج٘ع اىضبىش -2

 االٍج٘ع االفٞواىَْبقشخ :  -3

 ر٘ىٝغ اىلهعبد -عـ

 

 كهعخ 55 

ثَؼوفخ ػض٘ ٕٞئخ  اٍزَبهح رقٌٞٞ اىزلهٝت اىَٞلاّٚ  ٍوفق 

 رلهٌٝ ٍِ اىنيٞخ  ٍٗشوف ٍِ عٖخ اىؼَو

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ : -8

 

 ٍنمواد - د

 

____________ 

 

 مزت ٍييٍخ - س

 

____________ 

ػبكه ؽَِ : اىزْظٌٞ اىظْبػٜ ٗاكاهح االّزبط ، ٍومي  مزت ٍقزوؽخ -عـ
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 2517االٍنْلهٝخ . 

ىْٝت ػجل اىؾ ٞع : اىَ ثٌ اىغبٕيح ثِٞ االػلاك ٗاالّزبط ، كاه 

 2517اى نو اىؼوثٜ . 

ف٘ىٛ ٍٝ٘ف اّ٘ه : االشواف ٗاىزْظٌٞ اىظْبػٜ ، كاه اىظ ب  

 2516ىيْشو االهكُ 

هٝبد ػيَٞخ يٗ كٗ -ك

 ّشواد ... اىـ

 

 ٍؼوع ارشب ىَؼلاد ٗاالد رظْٞغ اىَ ثٌ اىغبٕيح

  

 

 رشدى عيدهئٌٞ ٍغيٌ اىقٌَ اىؼيَٚ :ا.ك/ 
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 (21نموذج رقم )
 1222-1212توصيف مقرر دراسى 

 جامعة: المنوفية.
 كمية:االقتصاد المنزلي
 ساتقسم :إدارة المنزل والمؤس

 
 بيانات المقرر -1

 الرمز الكودى : 
M(227)                

  (15) 

اسم المقرر :  التدريب 
 الصيفي

 الفرقة / المستوى : 
الثانية                     

 الثاني –
 التخصص :

 ادارة المنزل والمؤسسات
 عدد الوحدات الدراسية :  نظرى                 عممى         

 
المياره العممية فى من خالل التدريب لمدة شير بالشقة  الطالب ان يكتسب ىدف -2

- - 
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 النموذجية بالكمية المقرر :
 

 المستيدف من تدريس المقرر -3
المعمومات  - ج

والمفاىيم
: 

 
 ادارة الموارد المختمفة بالمنزل يتعرف.1أ.
 .يدكر طرق ترتيب المائدة2أ.
 .يعدد خطوات اعداد ميزانية مالية3أ.
يذكر اسس وضع البرامج الغذائية ونشر الوعى الغذائى وترشيد  .4أ.

 االستيالك بين فئات المجتمع المختمفة وطرق حفظ االطعمة المختمفة..
الميارات  - ح

 الذىنية :
 .يحمل كيفية تبسيط األعمال المنزلية 

 .يصمم عمى عمل اصناف جديدة2ب
ة لمفئات العمرية االساليب المناسبة لتقييم الحالة الغذائي يبتكر فىي.3ب

 المختمفة فى المجتمع.
 طرق الحفظ التى تناسب األطعمة المختمفة. يخطط -4ب

الميارات  -جـ
المينية 
الخاصة 
 بالمقرر :

 
.يجيزعممى اعداد بعض االصناف ذات القيمة الغذائية العالية ومنخفضة 1

 التكمفة
 .ينفذ عممى عمى تخزين بعض انواع األطعمة2ج.
 تشارات الغذائية المناسبة لترشيد الغذاء لفئات المجتمع.يستخدم االس.3ج.

الميارات  - ر
العامة 

: 

 العاملين يساهم فى تحفيز وقيادة 1-د

 تكنولوجيا المعلومات بشكل جيد يساهم فى استخدام  2-د

 اللغة العربية بشكل جيد يساهم فى استخدام   3-د

يد فى احدى اللغات االجنبية بشكل جيساهم فى استخدام  4-د
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 مجال ادارة مؤسسات االسرة والطفولة

 
 .يتواصل اعالميا وجماىيريا.5-د
يشارك فى وضع الحمول لممشكالت ذات الصمة بادارة مؤسسات االسرة .6-د

 ..والطفولة
 لمتطمبات وفقا المؤسسة لتطوير المعدة الخطط تنفيذ  فى يشارك. 7-د

 الشاممة الجودة
  بالتخصص الخاصو التكنولوجيوو  العمميو المستحدثات يتابع. 8-د
 التنميو لتحقيق بالتخصص الصمو ذات والندوات المؤتمرات فى يشارك. 9-د

 المستدامو المينيو
 
  
 

محتوى  -4
 المقرر: 

عطائيم فكرة  -: تنظيف الشقةاليوم األول  توضيح خطة التدريب لمطمبة وا 
قاء عامة عن التدريب ومن ثم تقسيميم حسب عددىم مع التبادل وال

–محاضرة مبسطة عن طرق االعداد وحفظ االطعمة المختمفة )التبريد 
 التخميل(.–التجفيف 
:حفظ بعض االصناف والخضروات التى تكون طازجة عن  اليوم الثاني

طريق التمميح والتخميل كاحد الطرق المستخدمة لحفظ االطعمة  مثل 
 الفمفل االخضر(–الكرنب  –الخيار  –)الجزر 

 المانجا(–الجوافة -الموز–بات )الفراولة عمل بعض المر 
:اتمام  ماتم عممة فى التخميل وعمل المربات باستخدام  اليوم الثالث

 االصناف الغذائية ومعرفة ماتم القيام بو من قبل الطمبة
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: محاضرة عن ادارة المنزل وكيفية تبسيط االعمال المنزلية  اليوم الرابع
القتيا بالجيد والوقت لربة المنزل وتوضيح انواع االعمال المنزلية وع
 ومدى تأثير ذلك عمى افراداالسرة

:قيام الطمبة ببعض االعمال المنزلية وتوضيح الفرق فى  اليوم الخامس
 الجيود التى يقومون بيا والوقت المبذول وانواع التعب الذى يشعرون بو

: محاضرة عن بعض المشروعات الصناعية الصغيرة التى اليوم السادس
الفازات (  -التابموىات–كن لمطمبة القيام بيا مثل عمل )االكسسوارات يم

 وخالفة  .
:محاضرة عن االتيكيت وكيفية استخدامة فى التعامل بين االفراد  اليوم السابع

 االستئذان–تناول الطعام –سواء فى الحديث 
: التطبيق العممى عن الطرق المختمفة لتناول الطعام وطيات  اليوم الثامن

 لمناديل واسموب الحديث بين الطمبة وبين االفراد داخل المنزل او خارجةا
:محاضرة عن كيفية الترشيد فى موارد االسرة وعالقة ذلك  اليوم التاسع

بالدخل المادى والمعنوى وتأثير ذلك عمى متطمبات الفرد واالسرة 
 والمجتمع .

متاحة والبدائل : اعداد خطة لمترشيد فى استخدام الموارد الاليوم العاشر
 الموجودة من قبل الطمبة ويسمم ويناقش عمى ىيئة تقارير

: محاضرة عن العالقات االسرية والتى تتعمق بكل من  اليوم الحادي عشر
 االدوار الزوجية والعالقة بين الزوج والزوجة واالبناء واالدوار الوالدية

كل من االب واالم :مناقشة الطمبة االدوار التى يقوم بيا  اليوم الثاني عشر
 واالبناء فى الحفاظ عمى كيان االسرة

:محاضرة زينة وتنسيق الزىور واىمية استخدام تمك الزىور  اليوم الثالث عشر
 مع تعمم طرق تزينيا حسب وضعيا فى المنزل
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: تعميم الطمبة بعض التنسيقات وتنفيذىا عمميا بالتنسيق مع  اليوم الرابع عشر
 الطمبة

:محاضرة عن تأثيث المسكن والطرق المختمفة لتجميمة  راليوم الخامس عش
ات اساليب التجميل والتأثيث الطالببأقل االمكانات المتاحة وتعميم 

 لممسكن
:تعميم الطمبة كيفية التغيير فى ترتيب المسكن واماكن  اليوم السادس عشر

 االثاث بما يناسب المكان ومساحتة
لمناقشة ايجابيات وسمبيات :لقاء مع رئيس القسم اليوم السابع عشر

المحاضرات التى تم اعطائيا لمطمبة خالل التدريب والمستفاد منيا مع 
 حضور اعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة

أساليب  -5
التعميم 
 والتعمم

 .التعمم  -التعمم النشط -التعمم عن بعد -التعمم الذاتى-محاضرات نظرية
 التعاونى

 .بحوث وتقارير 
 وعية. تقارير أسب 
  .واجبات 
 .حمقات المناقشة وتبادل اآلراء والتفاعل 
 .التدريس في مجموعات صغيرة 

أساليب  -6
التعميم 
والتعمم 
لمطالب 

ذوى 
القدرات 

 .محاضرات نظرية 
 .التدريس في مجموعات صغيرة 
 التعمم التعاوني 
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 المحدودة
 تقويم الطـــالب :   -7
األساليب  - ج

المستخد
 مة

 
 

طالب لتقييم مدي استيعابيم لمعمومات واتقانيم لمتدريبات التي تقيييم يومي لم
 تدربوا عمييا

 تقيم اسبوعي     لتقيم مدي استيعاب المعمومات والمفاىيم
تقيم نيائي          لموقوف عمي مدي استفادة الطالب من المعمومات 

 والتدريبات خالل التدريب الميداني
 يومي      1التقيم  التوقيت - ح

 اسبوعي     2 التقيم
 نياية التدريب      3التقيم 

توزيع  -جـ
 الدرجات

 درجة55لم تحدد الالئحة توزيع لمدرجات االجمالى 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
مذكرا - أ

 ت
------------------------ 

كتب  - ب
 ممزمة

------------------------- 

كتب  -جـ
 مقترحة

 
 

دوريات  -د
عممية أو 

 نشرات
 ... الخ

------------------------- 
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منسق المقرر : جميع أعضاء ىيئة تدريس القسم     رئيس القسم: أ.د/ ميجة محمد  
 اسماعيل مسمم           

                                 2525/2519التاريخ : 
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 (11ًَىرج سلى )

 

 عبٍؼخ : اىَْ٘فٞخ

 االقزظبك اىَْيىٜ:  ميٞخ 

 ٌَ : االقزظبك ٍْيىٜ ٗاىزوثٞخق

 

 يمشس دساعٍ رىصُف

 

 ثٞبّبد اىَقوه -1

 اى وقخ / اىََز٘ٙ : اىضبّٞخ اٌٍ اىَقوه :  رلهٝت طٞ ٜ H227اىوٍي اىن٘كٙ : 

اىزقظض : االقزظبك 

 ٍْيىٜ ٗاىزوثٞخ

 ػلك اى٘ؽلاد اىلهاٍٞخ :  ّظوٙ                 ػَيٚ         

 

 

 ٕلف اىَقوه : -2

 

 

َٞخ اىَؼبهف ٗاىَٖبهاد ٗاىَي٘مٞبد ىيطبىت فَٞب ٝزؼيق رْ

 ثبىغ٘اّت اىؼَيٞخ ىنو ٍِ ٍغبالد االقزظبك اىَْيىٜ

 اىََزٖلف ٍِ رلهٌٝ اىَقوه: -3

 

 ػْل اّزٖب  اىطبىت ٍِ كهاٍخ اىَقوه ثْغبػ ٝغت اُ ٝنُ٘ قبكهاق ػيٚ يُ: 

 اىَؼيٍ٘بد ٗاىَ بٌٕٞ: - ؿ

 

 

 االقزظبك اىَْيىٜ . ٝشوػ ٍقٍ٘بد ٍ٘ق اىؼَو فٜ ٍغبه1ي.

 . ٝؾلك اىْظٌ ٗاىَشبمو اىَزؼيقخ ثإقبٍخ ٍشوٗػبد طغٞوح  2ي.

 . ٝ٘ضؼ مٞ ٞخ اىزؼبٍو ٍغ ٕنٓ اىَشبمو3ي. 

 

 اىَٖبهاد اىنْٕٞخ : - ك

 

 

 

. ٝوثظ ثِٞ اىلهاٍخ اىْظوٝخ ٗاىزطجٞق اى ؼيٜ فٜ 1ة.

 ٍغبالد االقزظبك اىَْيىٜ

ٜ األٍوح . َٝزْزظ يَٕٞخ ٍغبالد االقزظبك اىَْيىٜ ف2ة.

 ٍٗ٘ق اىؼَو

 6 
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 . ٝؾيو اىزطجٞقبد اىؼَيٞخ ىَغبالد االقزظبك اىَْيى3ٜة. 

اىَٖبهاد اىَْٖٞخ  -عـ

 اىقبطخ ثبىَقوه :

 

 

 

. َٝزقلً اىَ٘اهك اىَزبؽخ ثطوٝقخ ٍضيٚ ٍِ يعو رَْٞخ 1ط.

 ٍَزلاٍخ

 ٝضغ ٍٞياّٞخ ىلفو األٍوح 2ط.

. ٝظٌَ فطخ ىَشوٗع طغٞو فٜ ض٘  ككاهح اإلّزبط 3ط.

 خ اىَ٘اهك اىجشوٝخ ٗرَْٞ

 . ٝزقِ اٍزقلاً غوى اىزطوٝي4ط.

 يشغبه اىنوٗشٞخ ٗاىزوٝن٘ ٝزقِ. 5ط.

 . َٝزقلً فبٍبد اىجٞئخ فٜ كّزبط ٍشغ٘الد فْٞخ6ط. 

 ٍ بهُ ثأٍزقلاً اىقوى ْٝ ن. 7ط.

 . ٝظٌَ يشغبه فْٞخ ثأٍزقلاً اىقوى8ط.

 اىَٖبهاد اىؼبٍخ : - ى

 

 

 . ٝز٘اطو ثشنو فؼبه 1ك.

 اىؼَو فٜ فوٝق  ٝشبهك فٚ .2ك.

 اىزقبهٝو ثشنو ٍْبٍتَٝبٌٕ فٚ اػلاك . 4ك.

 َٝبٌٕ فٚ رؾ ٞي ٗقٞبكح اىؼبٍيِٞ 5ك

 َٝبٌٕ فٚ اٍزقلاً  رنْ٘ى٘عٞب اىَؼيٍ٘بد ثشنو عٞل 6ك

 َٝبٌٕ فٚ اٍزقلاً  اىيغخ اىؼوثٞخ ثشنو عٞل 7ك

 

 

 ٍؾز٘ٙ اىَقوه:  -4

 

 

 

 

 

اىيٝبهح 

 األٗىٚ

 ػوع ألٕلاف اىَقوه ٍٗزطيجبرٔ

ٍج٘ع األ

 األٗه

 فِ اىزطوٝي

األٍج٘ع 

 اىضبّٜ

 موٗشٞٔ ٗروٝن٘

األٍج٘ع 

 اىضبىش

 ٍشغ٘الد فْٞخ ثبٍزقلاً اىغيل اىطجٞؼٜ

األٍج٘ع 

 اىواثغ

 ٍشغ٘الد فْٞخ ثبٍزقلاً اىقوى
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  ػوع رقوٝو ّٖبئٜ ٗرقَٞٞٔ
 

أعبنُت انزؼهُى  -5

 وانزؼهى

 

 اىزلهٝت -

 اىَْبقشخ -

 اىزؼيٌ اىنارٜ -

أعبنُت انزؼهُى  -6

نزؼهى نهطالة روي وا

 انمذساد انًسذودح

 اىزلهٝت

 اىَْبقشخ

 عَبػبد اىؼَو

 رمىَى انطـــالة :  -7

 األٍبىٞت اىََزقلٍخ - ؿ

 

 

 ٍْبقشخ عَبػٞخ     2رقٌٞٞ    --ثطبقخ ٍ ؽظخ        1رقٌٞٞ    

رقوٝو ٍ ظو ػِ فزوح اىزلهٝت ىزقٌٞٞ اىَؼيٍ٘بد     2رقٌٞٞ 

 ٗاىَٖبهاد اىَنزَجخ 

 اىز٘قٞذ - ك

 

 

 يٍج٘ػٞب    1رقٌٞٞ 

 فٜ ّٖبٝخ فزوح اىزلهٝت   2رقٌٞٞ   

 ر٘ىٝغ اىلهعبد -عـ

 

 

 %55         1رقٌٞٞ 

 %55          3رقٌٞٞ 

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ : -8

 

 ال ٝ٘عل ٍنمواد - ط

 

 ال ٝ٘عل مزت ٍييٍخ - ػ

 مزت ٍقزوؽخ -عـ

 

 

 

 

لٗٛ ، ىٞيٚ طبىؼ اىجَبً / ٗىٞيٚ ػجل اىغ به ،اىزطوٝي اىٞ -

 .2552ٍِ كاه اىيٕوا  ىيْشو ٗاىز٘ىٝغ، اىقبٕوح،

ثضْٞخ ٍؾَل ؽقٜ اٍنْلهاّٜ، ٍٍ٘٘ػخ فِ اىؾجل )اىزوٝن٘  -

 2511ٗاىنوٗشٞٔ ( ، ف٘اهىً اىؼيَٞخ: علح، 

اىْشو  هثٞغ ٍؾَل ّ٘فو، اقزظبكٝبد األٍوح ٗروشٞل االٍزٖ ك، كاه -
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 .2556اىوٝبع، اىلٗىٜ،

كٗهٝبد ػيَٞخ يٗ  -ك

 ىـّشواد ... ا

 ال ٝ٘عل

 ٍَْق اىَقوه : عَٞغ يػضب  ٕٞئخ اىزلهٌٝ ثبىقٌَ 

       

 

 

 

 

رمُُى  –اعزجُبَبد اندىدح ػهً يىلغ انكهُخ ساثظ 

 ضًٍ رمُُى انًمشساد يمشس انزذسَت انًُذاًَ
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