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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( المنزليقتصاد الا)قسم 
 املقدمة :

هو علماحلياة وهو من العلوم اليت ركزت كل ما فيها من قوى وإمكانيات حلل مشكالت الطالباتوتلبية املنزلييعترب االقتصاد      

يف املساعدة على النهوض ببالدهم ، املنزلياالقتصاداحتياجاتهن واهتماماتهن كما أدرك قادة اإلصالح يف العامل اليوم أهمية دورخرباء

همالذين آخذو على املنزلياالقتصاداألسرة فيه . فخرباء وهؤالء القادة يؤمنون بأن النصح وتبوءالقيادة ألي بلد ما مرتبط متام االرتباط بتقدم

هو مناجملاالت املنزلياالقتصادإمناتنبع من األسرة ، أن برنامجعاتقهم العمل لرفع مستوى األسرة ، العتقادهم بأن مكاسب اجملتمع 

كما أنه املسئول األول عن النهوض حبياة الغد، وقد  . لية األوىل للمجتمعاهلامة اليت تعمل على النهوض حبياة األسرة اليت تعترب اخل

 روعي يف اخلطة الدراسية أن تكون مفردات املناهج وفق أحدث املعلومات العلمية املستقاة من املراجع احلديثة.

د/ايناس عبد اهلل عصمت ، و قد  –عبد اهلل عمارةوقد مت بفضل اهلل تعاىل اخلطة الدراسية لقسم االقتصاد املنزليمن جلنة  مكونة من د/ والء 

 هـ 1341/ 11/   8(بتاريخ 1اعتمدت فى جملس قسم االقتصاد املنزىل رقم )

هـ مع األخذ باخلطة املعتمدة باملقررات الرتبوية فى جملس كلية 11/1341/ 11( بتاريخ 1وجملس كلية الرتبية بالدمل رقم )

 هـ.12/11/1341بتاريخ ( 4الرتبية باخلرج فى جلسته رقم )

 

 من اجلامعات اآلتية : ٍّملواد التخصص و مواد من أقسام أخرى باخلطط الدراسية املعتمدة يف كليشار إىل أن القسم وضع اخلطة مسرتشدا ̛و 

 التصميم الداخلي. -التغذية وعلوم األطعمة -قسم املالبس والنسيج –كلية االقتصاد املنزلي –جامعة امللك عبد العزيز -1

 كلية العلوم واألغذية –جامعة امللك سعود  -1

 قسم املالبس .  –كلية التصاميم والفنون –جامعة أم القرى  -4

 قسم االقتصاداملنزلي.  –األقسام العلمية  –كليات الرتبية للبنات  -وكالة الكليات  -3

 إدارة املنزل.-األطعمةالتغذية وعلوم  -قسم املالبس والنسيج  –كلية االقتصاد املنزلي  -جامعة حلوان -5

 قسم االقتصاد املنزلي. -كلية الرتبية النوعية -جامعة الفيوم -2

 ونرجو من اهلل التوفيق والسداد.          
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 :القسمرؤية 

 تخريج متخصصات في مجاالت االقتصاد المنزلي يتمتعن بدرجه عاليه من التميز.      

 

 :القسمرسالة 

بدور ايجابي وفعال في المجتمع منن خنالل تنمينة المعلومنات والمتنارات والسنلوكيات مؤهالت للقيام إعداد خريجات  

 الالزمة لميدان العمل في مجاالت االقتصاد المنزلي.

 

 التدف من إنشاء القسم :

للعمنل فني مجنال التندري  فني قتاعنالتعليم العنام والمعاهند العلينا معلمه في مجال االقتصناد المنزلني العنام  تخريج -1

 .هاوغير

 إبراز التاقات والتدريب لدى طالبات القسم وتوجيتتن التوجيه السليم لخدمة المجتمع.-2

 العناية بالجوانب المعرفية والعلمية وتنمية المتارات الفردية للتالبات.  -3

 المساهمة الفعالة في توفير كفاءات مميزه لخدمة سوق العمل. -4

 

 الدرجة العلمية التي يمنحتا القسم :

 . المنزليبكالوريوس التربية تخصص االقتصاد 
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 المنزليوصف الختة الدراسية لقسم االقتصاد 

 ًعشر أسبوعا( وحدة دراسية وتدريب ميداني لفصل دراسي واحد لمدة خمسة 131يجب أن تجتاز التالبة بنجاح )
 الوطني.( لكي تتخرج خالل ثمانية فصول در 12)  ًعشرة ساعة أسبوعيا اثني( في المستوى الثامن بمعدل  11) 

 النحو الموضح بالجدول التالي : 

عدد الساعات  عدد المقررات المتتلبات

الدراسية 

 المحتسبة

 التدف

 

 متتلبات الجامعة

 

1 

 

12 

تتدف هذه المتتلبات إلى إمداد التالبة بالمفاهيم 

المتمة في الثقافة اإلسالمية والمقدرة على 

الواضح باللغة العربية وحقوق اإلنسان التعبير 

في اإلسالم والسياسات المحلية والدولية 

 ومعرفتتا للتاريخ الوطني .

 متتلبات الكلية

 

 )مقررات اإلعداد العام( 

 

+ 

 )بقية المقررات التربوية(

 

 

 

21 

 

 

 

15 

تتدف هذه المقررات إلى االرتقاء بمتارة 

القراءة  التالبة في اللغة االنجليزية على محاور

والكتابة واالستماع والتخاطب ورفع قدرتتن 

على التعبير بتا بتالقة وأيضاً تأهيل التالبة 

لإلطالع دون عائق لغوي على كل ما هو جديد 

ومتتور في مجاالت التقنيات الحديثة , وكذلك 

إلمامتا  بمتارات التعلم والتفكير والبحث 

واالتصال ومتارات الحاسوب و المتارات 

وية و مبادئ اإلحصاء ,واالرتقاء بالثقافة الترب

الصحية للتالبة. إضافة إلى إلمامتا بأهم قواعد 

اللغة العربية و متارة الكتابة بتا . و إحاطتتا 

 بأهم المعلومات في الثقافة اإلسالمية .

 

 

 

 

 متتلبات القسم

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

11 

تأصيل و تنمية المفاهيم والمعارف الخاصة 

خالل دراسة التالبة مقررات بالتخصص من 

أساسية في التخصص ثم االرتقاء بالمستوى 

األكاديمي بدراسة التالبة لمقررات اختيارية 

 للقسم.تشكل مجموعة من التخصصات النادرة و

 للقسم .

تتدف هذه المقررات إلى بناء الخلفية العلمية 

الصلبة وذلك من خالل دراسة مقررات 

 .المنزليتخصصية في مجاالت االقتصاد 

مجموع المقررات 

 والوحدات

11 131  
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 المنزلياالقتصاد محتسبة(:لي لمتطلبات درجة البكالوريوس الوصف تفصي

 جدول عام يوضح المتطلبات : 

 

 المتتلبات
 الساعات الدراسيةعدد 

 12 متتلبات الجامعة

 15 متتلبات الكلية

 11                                متتلبات القسم

 131 المجموع الكلي

 

 دقيقة 15= الساعة النظرية 

 دقيقة 155=الساعة العملية 

 وحدة دراسية محتسبة( : 12أوالً / متتلبات الجامعة )

 

 

متتلب  الساعات الدراسية عدد اسم المقرر م ورمز المقرر

 سابق

  ( 5,  5,  2) 2 المدخل للثقافة اإلسالمية سلم 151

  ( 5,  5,  2) 2 اإلسالم و بناء المجتمع سلم 152

  ( 5,  5,  2) 2 أس  النظام االقتصادي في اإلسالم سلم 153

  ( 5,  5,  2) 2 في اإلسالم السياسيأس  النظام  سلم 154

  ( 5,  5,  2) 2 اللغوية المتارات عرب 151

  ( 5,  5,  2) 2 التحرير العربي عرب 153

  ( 5,  5, 12)12 مجموع الساعات 
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 حدة دراسية محتسبة( : و 15الكلية ) ثانياً / متتلبات

 ) أ ( / متتلبات عامة :                                             

 متتلب سابق عدد الساعات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر

  ( 1,  5,  2)2 متارات التفكيرتنمية  نف 1513 

  ( 5,  5,  2)2 لاصاالتمتارات  علم1455 

  (5, 1,  2)2 مبادئ البحث العلمى نتج1513

  ( 5,  5,  2)2 الثقافة الصحية ثقف1513

  (5,  1,  2)3 متارات الحاسب اآللي تقن1455

  (5,  1,  2)3 القراءة متارات نجم1215

  ( 5,  1,  2)3 متارات الكتابة نجم 1225     

  ( 1,  5,  2)3 متارات االستماع و المحادثة نجم 1235

  ( 5,  5,  2) 2 تربية إسالميةال ترب1513

 ــــــــــ ( 5,  5,  2)  2 مدخل إلى علم النف  نف 1523

سياسة ونظام التعليم في المملكة  درا2313

 العربية السعودية

 ــــــــــ ( 5,  5,  2)  2

 نف  1523 (1,  5,  2)  3 علم نف  النمو نف 2333

 نف  2733 ( 1,  5,  2)  2 علم نف  التربوي نف 2323

  ( 5,  5,  2)  2 صحة نفسية نف 3313

 ــــــــــ ( 1,  5,  2)  2  التعليم وتقنياتهوسائل  وسل3313

  (1, 5,  2)  2 (1) المنزليق تدري  االقتصاد ائطر نتج3113

 ــــــــــ (5, 5,  2)  2 والتحتيط التربوىاإلدارة  ادر3133

 3113 (1, 5,  2)  2 (2) المنزليق تدري  االقتصاد ائطر نتج3123

 3313نتج,

 وسل

 ــــــــــ (5, 5,  2)  2 اجتماعيات التربية ترب4533

 ــــــــــ (5, 5 , 2)  2 مناهج عامة نتج4343

 نتج 3123 (5, 5,  2)  2 تقويم تربويال نف 4313

جميع المقررات  12 تربية ميدانيةال نتج1555

التربوية 

 السابقة

  ( 3,  4,  42)  15 مجموع الساعات

 

عشرة  اثني( في المستوى الثامن بمعدل  11)  ًعلى التالبة أداء التربية الميدانية لمدة خمسة عشر  أسبوعا

 ( في جتة تعترف بتا الكلية كشرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس . 12)  ًساعة أسبوعيا

 وحدة دراسية محتسبة ( :  (11).عددثالثاً / متتلبات القسم )
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 وحدة دراسية محتسبة( :(  95) .عدد)أ( مقررات إجبارية من داخل القسم  )

رقم 

ورمز 

 المقرر

 متتلب سابق الدراسية عدد الساعات اسم المقرر

  (1, 1,  2) 3 إعداداألطعمةأس   تغذ2353 
  (5, 5,  2)2 العامة تغذيةالأس   تغذ2313
  (1, 5,  2) 3 كيمياء نسيج كيم2353
 لب  2113 (1, 1,  1) 2 اليدويواآلليأس  التتريز  لب 2213
  (1, 1,  1) 2  ماكينات وتقنيات الحياكة لب 2113
 تغذ 2313 (5, 5,  2) 2 اإلنسانتغذية  تغذ2323
  (1, 5,  1) 2 أس  تصنيع وحفظ الغذاء تغذ2333
 لب  2113 (2, 1,  1) 2 أس  وتنفيذ المالب  لب 2123
  (5, 5,  2) 2 مبادئ علم االقتصاد قصد2353
  (1, 5,  1) 2 كروشية لب 2323
  (5, 5,  2) 2 الغذاء صحة تغذ3343
  (5, 5,  2) 2 وقائيةتغذية  تغذ3313
 لب  2113 (2, 5,  1) 3 مالب  أطفال لب 3133
  (5, 5,  2) 2 عالقات أسرية سكن2313
 لب  2213 (1, 5,  1) 2 المالب  فيتتبيقات فنية  لب 3223
  (1, 5,  1) 2 جيةيتراكيب نس لب 3343
 تغذ 2323 (5, 5,  2) 2 تغذية فئات حساسة تغذ3313
  (5, 5,  2) 2 غذائيتثقيف  تغذ4353
  (1, 5,  1) 2 (1تصميم أزياء ) لب 3113
 لب  2113 (2, 5,  1) 3 المنزليةوتنفيذ المالب   إعداد لب 3143
  (1, 5,  1) 2 وتجميلهتأثيث المسكن  سكن3313
  (5, 5,  2) 2 اقتصاديات األسرة وترشيد االستتالك سكن 3313
  (5, 5,  2) 2 تغذية عالجية تغذ4333
 لب  3113 (1, 5,  1) 2 (2تصميم أزياء) لب 4123
 سكن 3313 (1, 5,  1) 2 النموذجيالتدريب بالبيت  سكن4423
 لب  3143 (2, 5,  1) 3 وتنفيذ المالبسالصباحية إعداد لب 4113
 لب  2213 (1, 5,  1) 2 اختيار وتنفيذ المفروشات لب 4233

  (21, 1,  35) 59 مجموع الساعات

 وحدات دراسية محتسبة ( :                                                   6).عدد( مقررات إجبارية من خارج القسم ب)

رقم ورمز 

 المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر

 الدراسية

 متتلب سابق

  (5, 1,  2)3 بادئ اإلحصاء و االحتماالتم احص1535
  (1, 5,  2) 3 كيمياء حيوية كيم2313
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  (1,  1,  4) 6 مجموع الساعات 

 

 

 التوزيع المقترح لمقررات الختة الدراسية حسب نظام المستويات

 : املستوىالدراسي األول

عدد الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 الدراسية

 متتلب سابق

 ـــــ (5,  5,  2) 2 المدخل للثقافة اإلسالمية سلم151

 ـــــ (5,  5,  2) 2 المتارات اللغوية عرب151

 ـــــ (0,  1, 2) 3 متارات القراءة نجم     1210

  (0,  1, 2) 3 متارات الكتابه نجم 1225

 ـــــ (0,  1, 2) 3 متارات االستماع والمحادثة نجم1230

  (1,  0, 2) 3 متارات الحاسب اآللى تقن 1455

 ـــــ (5,  5,  2) 2 التصالمتارات ا علم1400

  (1,  3,  14) 18 الساعاتمجموع 

 :املستوى الدراسي الثاني 

 متتلب سابق عدد الساعات الدراسية اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 ـــــ (5,5, 2) 2 اإلسالم وبناء المجتمع سلم 152

 ـــــ (5,5,  2) 2 التحرير العربي عرب315

 ـــــ (1,  2,5) 2 متارات التفكيرتنمية  نف 1013

  (5, 5, 2) 2 علم النف مدخل إلى  ف ن1523

 ـــــ (5, 1, 2) 2 البحث العلمي بادئم نتج 1013

 ـــــ (5, 5,  2) 2 تربية إسالميةال ترب1013

  (5, 2,5) 2 الثقافة الصحية ثقف1013

  (5, 1, 2) 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت احص 1080

(   1,2,11)  13 مجموع الساعات   
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 :الثالثملستوى الدراسي ا

 

 رقم ورمز المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

 

  (1, 1,  2) 3 أس  إعداد األطعمة تغذ2353

  (5, 5,  2) 2 أس  التغذية العامة تغذ2313

  (1, 5,  2) 3 كيمياء نسيج كيم2353

  (1, 1,  1) 2 أس  التتريز اليدوي واآللي لب 2213

  (1, 1,  1) 2    ماكينات وتقنيات الحياكة لب   2113

 ـــــ (5,  5,  2) 2 النظام االقتصادى فى االسالم سلم 103

  (5, 5,  2) 2 مبادئ علم االقتصاد قصد2353

 نف  1523 ( 1,  5,  2) 3 النمو علم نف  نف 2333

  (1, 3,  14) 15 مجموع الساعات

 
 :املستوى الدراسي الرابع 

 

 

 رقم ورمز المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

 

 تغذ 2313 (5, 5,  2) 2 تغذية اإلنسان تغذ2323

  (1, 5,  1) 2 أس  تصنيع وحفظ الغذاء تغذ2333

 لب   2113 (1, 1,  1) 2 أس  وتنفيذ المالب  لب 2123

  (1, 5,  2) 3 حيويةكيمياء  كيم2313

  (1, 5,  1) 2 كروشية لب 2323

  (5, 5,  2) 2 عالقات أسرية سكن2313

 ـــــ ( 5,  5,  2) 2 في اإلسالم السياسيأس  النظام  سلم 154

  (1,  5,  2)  2 علم نف  التربوي نف 2323

  (1,  1, 13) 17 مجموع الساعات 
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 : املستوى الدراسي اخلامس

 

 ورمز المقرررقم 

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

 

  (5, 5,  2) 2 الغذاء صحة تغذ3343

  (5, 5,  2) 2 تغذية وقائية تغذ3313

 لب  2113 (2, 5,  1) 3 مالب  أطفال  لب3133

  (1, 5,  1) 2 تراكيب نسجية لب 3343

 لب  2213 (1, 5,  1) 2 المالب  فيتتبيقات فنية  لب 3223

  (1, 5,  2) 2 (1)اقتصاد منزليق تدري  ائطر نتج3113

  (5, 5, 2)2 سياسة ونظام التعليم فى المملكة ادر3313

  (1,  5,  2) 2 التعليم وتقنياتهوسائل  وسل3313

  (5, 5,  2) 2 الصحة النفسية نف 3313

  (1, 5, 11) 15 مجموع الساعات

 

 :ى الدراسي السادساملستو

 

 رقم ورمز المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

 

 تغذ2323 (5, 5,  2) 2 تغذية فئات حساسة تغذ3313

  (5, 5,  2) 2 تثقيف غذائي تغذ4353

  (1, 5,  1) 2 (1تصميم أزياء )  لب3113

 لب   2113 (2, 5,  1) 3 المنزليةوتنفيذ المالب   إعداد لب 3143

  (1, 5,  1) 2 وتجميلهتأثيث المسكن  سكن3313

  (5, 5,  2) 2 اقتصاديات األسرة وترشيد االستتالك أدر3313

 نتج3113 (1,  5,  2) 2 (2)اقتصاد منزليق تدري  ائطر نتج3123

  (5, 5,  2) 2 االدارة والتختيط التربوى ادر 3133

  (1, 5, 13)  13 مجموع الساعات
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 :ملستوى الدراسي السابع ا

 

 

 رقم ورمز المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

 

  (5, 1,  2) 2 تغذية عالجية تغذ4333

  لب3113 (1, 5,  1) 2 (2تصميم أزياء) لب 4123

 سكن3313 (1, 5,  1) 2 النموذجيالتدريب بالبيت  أدر4423

 لب 3143 (2, 5,  1) 3 وتنفيذ المالبسالصباحية إعداد لب 4113

 لب  2113 (1, 5,  1) 2 اختيار وتنفيذ المفروشات لب 4233

 ـــــ (5, 5,  2) 2 اجتماعيات التربية ترب4533

 ـــــ (5, 5,  2) 2 مناهج عامة نتج4343

 ـــــ (1, 5,  2) 2 تقويم تربوي نف 4313

  (1,  1,  12) 17 مجموع الساعات

 

  
 :املستوى الدراسي الثامن 

( في المستوى الثامن بمعدل اثني  11على التالبة أداء التربية الميدانية لمدة خمسة عشر أسبوعا ) 

 ( في جتة تعترف بتا الكلية كشرط أساسي للحصول على درجة البكالوريوس 12عشرة ساعة أسبوعيا ) 

 

 متتلب سابق الدراسيةعدد الساعات  اسم المقرر رقم ورمز المقرر

 نف  4313 21 تربية ميدانية نتج5000
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 (( وحدة دراسية محتسبة241إجمالي عدد الوحدات الدراسية ) )   االقتصاد المنزليملخص الخطة الدراسية لقسم 
 المستوى الدراسي الثاني المستوى الدراسي األول

 

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

  الدراسيةعدد الساعات 

 المتتلب السابق

 

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الساعات الدراسية 

 المتتلب السابق
  

 ـــــ (5,5, 2) 2 اإلسالم وبناء المجتمع سلم 152 ـــــ (5,  5,  2) 2 المدخل للثقافة اإلسالمية سلم151

 ـــــ (5,5,  2) 2 التحرير العربي عرب315 ـــــ (5,  5,  2) 2 المتارات اللغوية عرب151

 ـــــ (1,  2,5) 2 متارات التفكيرتنمية  نف 1013 ـــــ (0,  1, 2) 3 متارات القراءة نجم     1210

  (5, 5, 2) 2 علم النف مدخل إلى  ف ن1523  (0,  1, 2) 3 متارات الكتابه نجم 1225

 ـــــ (5, 1, 2) 2 البحث العلمي بادئم نتج 1013 ـــــ (0,  1, 2) 3 متارات االستماع والمحادثة نجم1230

 ـــــ (5, 5,  2) 2 تربية إسالميةال ترب1013  (1,  0, 2) 3 متارات الحاسب اآللى تقن 1455

  (5, 2,5) 2 الثقافة الصحية ثقف1013 ـــــ (5,  5,  2) 2 التصالمتارات ا علم1400

 مجموع الساعات

 

  (5, 1, 2) 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت احص 1080  (1,  3,  14) 18

  (   1,2,11)  13 مجموع الساعات   

 

 المستوى الدراسي الثالث

 المستوى الدراسي الرابع

 

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

عدد الساعات 

 الدراسية

  المتتلب السابق

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

 السابقالمتتلب  عدد الساعات الدراسية

  

 تغذ 2313 (5, 5,  2) 2 تغذية اإلنسان تغذ2323  (1, 1,  2) 3 أس  إعداد األطعمة تغذ2353

  (1, 5,  1) 2 أس  تصنيع وحفظ الغذاء تغذ2333  (5, 5,  2) 2 أس  التغذية العامة تغذ2313

 لب   2113 (1, 1,  1) 2 أس  وتنفيذ المالب  لب 2123  (1, 5,  2) 3 كيمياء نسيج كيم2353

  (1, 5,  2) 3 كيمياء حيوية كيم2313    

  (1, 5,  1) 2 كروشية لب 2323  (1, 1,  1) 2    ماكينات وتقنيات الحياكة لب   2113

  (5, 5, 2)2 سياسة ونظام التعليم فى المملكة ادر2313 لب  2113 (1, 1,  1) 2 أس  التتريز اليدوي واآللي لب 2213

  (5, 5,  2) 2 عالقات أسرية سكن2313 ـــــ (5,  5,  2) 2 النظام االقتصادى فى االسالم سلم 103

      (5, 5,  2) 2 مبادئ علم االقتصاد قصد2353

 ـــــ ( 5,  5,  2) 2 في اإلسالم السياسيأس  النظام  سلم 154 نف  1523 ( 1,  5,  2) 3 النمو علم نف  نف 2333

  (1,  5,  2)  2 التربويعلم نف   نف 2323    

  (1,  13,1)31 مجموع الساعات   (1, 3,  14) 15 مجموع الساعات

      

 المستوى الدراسي السادس المستوى الدراسي الخام 

 

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

عدد الساعات 

 الدراسية

  المتتلب السابق

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

  

 تغذ2323 (5, 5,  2) 2 تغذية فئات حساسة تغذ3313  (5, 5,  2) 2 الغذاء صحة تغذ3343

  (5, 5,  2) 2 تثقيف غذائي تغذ4353  (5, 5,  2) 2 تغذية وقائية تغذ3313

  (1, 5,  1) 2 (1تصميم أزياء )  لب3113 لب  2113 (2, 5,  1) 3 مالب  أطفال  لب3133

 لب   2113 (2, 5,  1) 3 المنزليةوتنفيذ المالب   إعداد لب 3143    

  (1, 5,  1) 2 وتجميلهتأثيث المسكن  سكن3313 لب  2213 (1, 5,  1) 2 المالب  فيتتبيقات فنية  لب 3223

        

اقتصاديات األسرة وترشيد  أدر3313  (1, 5,  1) 2 تراكيب نسجية لب 3343

 االستتالك

2 (2 , 5 ,5)  

 نتج3113 (1,  5,  2) 2 (2)اقتصاد منزليق تدري  ائطر نتج3123  (1, 5,  2) 2 (1)اقتصاد منزليق تدري  ائطر نتج3113

  (5, 5,  2) 2  االدارة والتختيط التربوى ادر 3133  (1,  5,  2) 2 التعليم وتقنياتهوسائل  وسل3313

  (1, 5, 13)  13 الساعاتمجموع   (5, 5,  2) 2 الصحة النفسية نف 3313

      (1, 5, 13) 13 مجموع الساعات

 المستوى الدراسي الثامن المستوى الدراسي السابع

 

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

  المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

رقم ورمز 

 المقرر

 

 اسم المقرر

 المتتلب السابق عدد الساعات الدراسية

  

 نف  4313 12 التربية الميدانية نتج1555  (5, 1,  2) 2 تغذية عالجية تغذ4333

   لب3113 (1, 5,  1) 2 (2تصميم أزياء) لب 4123

 سكن3313 (1, 5,  1) 2 النموذجيالتدريب بالبيت  أدر4423 

 لب 3143 (2, 5,  1) 3 وتنفيذ المالبسالصباحية إعداد لب 4113

 لب  2113 (1, 5,  1) 2 المفروشاتاختيار وتنفيذ  لب 4233

 ـــــ (5, 5,  2) 2 اجتماعيات التربية ترب4533

 ـــــ (5, 5,  2) 2 مناهج عامة نتج4343

 ـــــ (5, 5,  2) 2 تقويم تربوي نف 4313

   (1,  1,  12) 17 مجموع الساعات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيفالمقررات
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةآلعدد  المقرراسم 

 فعلية محتسبة

 سلم 151

 

 المدخل للثقافة اإلسالمية

Introduction to 

Islamic Culture 

 ـــ األول 2 2

 

 :أهداف المقرر

األساسية الصــحيـحة,وربط األجيال المسلمة بمصادر اإلسالم دة اإلسالمية يهدف هذا المقرر إلى ترسيخ العقي

,وإبراز أهمية تحول هذه المعارف إلى واقع حي في سلوك المسلم, مع تعريف الشباب بما يحيط  بهم من المخاطر 

م الوضعية مع رد شبهاتها, ظريات والنظالمعاصرة     ,وإيجاد الحلول اإلسالمية المناسبة للمشكالت التي تثيرها الن

 ان واقع األمة اإلسالمية وأسباب تخلفها وسبل النهوض بها.وكذا التعريف بأسس الحضارة اإلسالمية, وبي

 محتوى المقرر:
 أوال:التعريف بالثقافة اإلسالمية:

 عرض هام عن أهداف دراسة الثقافة اإلسالمية . (2

 , وعالقتها بكل من العلم والحضارة.عموماالتعريف المختار للثقافة  (1

 الثقافة اإلسالمية (4

 االتجاهات في تعريفها. - أ

 )مع التفريق بين المصادر األصلية واإلضافية(.مصادرها  - ب

 أهميتها وأثرها على الثقافات األخرى. - ت

 التحديات التي تواجهها الثقافات اإلسالمية , وسبل مواجهتها: (3

 العولمة(./اإلعالم/التعليم/االستشراف/أ(الوسائل )القوة العسكرية(, الغزو الفكري: التنصير    

 .اآلثارب(   

 ة التحديات.ج( سبل مواجه   

 ألخرى.االعالقة بين الحضارة اإلسالمية والحضارات  (5

 أ(موقف المثقف المسلم من الثقافات أألخرى وبيان الضوابط العامة في رفض أو قبول مايريد منها.

 ب( الحوار بين الحضارات.

 : العامة:  خصائص اإلسالم ثانيا

 تمهيد في التعريف باإلسالم وبيان أهمية خصائصه.      

 خصائص اإلسالم العامة:      

 (رباني.2      

 (عالمي. 1      

 (فطري.4      

 (شامل كامل.3      

موافق للعلم الثابت والعقل الصريح )تبين العالقة بين اإلسالم والعلم التجريبي وتذكير نماذج سليمة لإلعجاز (1 

 العلمي والنصوص الشرعية(.

 (خلقي.1                

 (وسطي.7                
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 : العقيدة اإلسالمية:ثالثا

 التمتيد يتضمن:              

 تعريف العقيدة وتقسيمها وبيان أهميتها. (2

 اإليمان بالغيب. ىالتركيز علمفهوم العقيدة ومنهج تلقيها,مع  (1

 اإلشارة إلى أن العقيدة اإلسالمية تمثل أساس بناء اإلسالم. (4

 اإلسالمية:أركان العقيدة 

 اإليمان باهلل.(1        

 أ(عرض األدلة على وجود هللا ووحدانيته.         

 اآللوهية مع التركيز على معنى الشهادتين وشروطهما(./األسماء والصفات/ب(أنواع التوحيد: )الربوبية         

 صفاتهم(./أسماؤهم/خلقهم/(اإليمان بالمالئكة:)تعريفهم1        

 حفظ هللا  للقران     /وتفصيال إجماالاإليمان بها /اإليمان بأنها كالم هللا نزلت من عنده/(اإليمان بالكتب:)تعريفها4        

 ووجوب العمل به(.         

 (اإليمان بالرسل:3       

 حاجة إلى الرساالت اإللهية. ( أ

 التعريف بالرسول والفرق بينه وبين النبي.  ( ب

 لون من عند هللا.اإليمان بأنهم مرس ( ت

 اإليمان بهم إجماآلوتفصيآل. ( ث

 وظائف الرسل. ( ج

 وجوب العمل بشريعة الرسول الخاتم صلى هللا عليه وسلم. ( ح

 اإليمان باليوم اآلخر:(1           

 أ( التعريف باليوم األخر.             

 ب( عرض األدلة على البعث.             

 الجنة والنار(./الجزاء والحساب/البعث/ج( عرض موجز لمواقف اليوم األخر, وما يلحق به )القبر          

 (اإليمان بالقدر:1        

 أ(تعريفه ,والفرق بينه وبين القضاء                                                                                          

 الخلق(./المشيئة/الكتابة/ب اإليمان بالقدر )العلمب( مرات  

 ج( عدم االحتجاج بالقدر على فعل المعصية.

 د( النهي عن النزاع في القدر. 

 ( آثار اإليمان على الفرد والمجتمع.7                 

 اإليمان. ضنواق(  8                

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 :وتوزيعتاالدرجة النتائية 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 نظري) أعمال السنة(

 

 

 الكتب المقررة والمراجع :
هــ( الناشر:دارالنفائس , 2324انية عشرة اإلسالمية,نحو ثقافة إسالمية أصيلة, المؤلف: د.عمر بن سليمان األشقر (1

 .األردن 

 هـــ(, الناشر: دار القلم, الكويت.2347(المدخل إلى الثقافة اإلسالمية , المؤلف:, الناشر رشاد سالم )الطبعة التاسعة 1

 . نالسادس للعامي(شرح أصول اإليمان , المؤلف: الشيخ محمد بن4
 

 

 

موافقة مجلس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادس  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/ 3/  21   بتاريخ:قدت عاالسم:

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي : 

 هـ  2344/ 2341

 هـ 2341/ 3/  12والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  أ.نعيمة السنيد

 التوقيع:

 الزعاقيهللا التوقيع:االسم :  د . 

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 15صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةآلعدد  اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 عرب  151

 

 المتارات اللغوية

 

 ـــ األول 2 2

 

 

 أهداف المقرر:
  تستتيع أداء عبارة تعليم التالبة قواعد اللغة العربية وتنمية متاراتتا الموجودة بالفعل بحيث

 سليمة من األختاء اإلمالئية  والنحوية والصرفية واألسلوبية واللغوية بشكل عام.

  رفع القدرات التعبيرية للتالبة , وزيادة ثروتتا اللغوية , ومساعدتتا على استخدام العبارة

 المناسبة بشكل داللي واضح.

 ر , مع الحرص على التمسك باللغة تدريب التالبة على التحدث , والتنظيم المنتقي لألفكا

 العربية الفصحى.

 .رفع األداء اللغوي العام لدى التالبة 

 

 محتوى المقرر:

إتقان المتارات اللغوية وقواعد اللغة العربية من خالل دراسة تتبيقية لبعض النصوصالتى تم اختيارها  

مع التركيز على القواعد اللغوية  ذات لغة رصينة وأسلوب ستل ,ي بعناية لُِكتَاب من العصر الحديث فت

 الضرورية للمحادثة والقراءة وتصويب  االختاء الشائعة :

 . دراسة حركات اإلعراب األصلية والفرعية 

 . الجملة الفعلية وتركيبتا 

 . الجملة اإلسمية وتركيبتا 

 . الروابط اللغوية 

  ) بعض المنصوبات ) مكمالت الجملة الفعلية . 

 . المجرورات 

 التوابع . 

  العدد والتصغير والنسب ( المشتقات الصرفية بعض (. 

 طرائق واستراتيجيات التدريس :
  محاضرات 

 وضع تتبيقات عملية لتأكيد الفتم واالستيعاب 

 المحادثة والحوار 

  أوراق نشاط 

 القراءة الشفتية الصحيحة 

 عروض  تقديمية 

 

 مصادر التعلم :



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 16صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

  العلمية بقسم اللغة العربية وآدابتا بكلية اآلداب جامعة الملك كتاب المتارات اللغوية : إعداد اللجنة

 سعود .

 .النحو األساسي , تأليف: محمد حماسة عبد اللتيف وآخرون 

 

  أساسيات التحرير وفن الكتابة بالعربية, تأليف: حسين المناصرة وعمر األمين ومسعد

 الشامان .

 .التتبيق الصرفي , تأليف عبده الراجحي 

 اإللكترونية:المراجع  

 .ًموقع اللغة العربية تعلماً وتعليما 

   . فنون اللغة العربية 

 الدرجة النتائية وتوزيعتا :

 
 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 نظري) أعمال السنة(

 

 

 موافقة مجلس قسم اللغة العربية  بجلسته السادسة 

 هـ 2344/ 2341  للعام الدراسي:

 هـ 2341/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :   

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي : 

 هـ  2344/ 2341

 هـ 2341/ 3/  12والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 أ د/ يسرية محمد الشافعياالسم :  

 التوقيع:

 االسم :  د . نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 17صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 

    Course Symbol and code : ENG110 نجم 2124الرمز والرقم: 

           Course Title: Reading Skills مهارات القراءةاسم المقرر : 

 Course hours: 3(2,1,0) ( 4, 2,  1) 4 الساعات الدراسية :

 Level: First األولالمستوى: 

 Pre-requisite: None بدونمتتلب سابق: 

 

 محتويات المقرر:

وضع هذا المقرر باألساس ليكون حافزا على دفع التالب للمشاركة الفعالة في النقاش والتفاعل مع المادة المقدمة, 

تنمية المتارات الذاتية في القراءة لدى التالب. ويستتدف المقرر ويستخدم في ذلك أسلوبا منتجيا يتدف  إلى 

 بالدرجة األولى تنمية متارة استيعاب المادة المقروءة وتحليل األفكار المتروحة.

 أهداف المقرر:
 ( تدريب التالب على القراءة باللغة االنجليزية في مجاالت مختلفة .1

 والتفاعلية .( تدريب التالب على القراءة النقدية 2

 ( تنمية المتارات الذاتية القراءة لدى التالب .3

 ( تدريب التالب على األساليب واآلليات المختلفة في القراءة .4

Contents& Description: 

 This course is student- active in nature, and is designed to develop autonomous skills 

through an ordered approach to reading. It targets primarily comprehension and 

thinking skills and posits to train the students to read faster . 

Course objectives :  

1- To inculcate the habit of reading in English, mostly at general level. 

2-To stimulate critical and participatory approaches to reading. 

3- To develop autonomous skills in reading. 

4- To develop mostly general lexical skills. 

5- To encourage the development of reading-related skills such as 

anticipation,inference,scanning and skimming. 

 

 الدرجة النتائية وتوزيعتا :
 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 نظري) أعمال السنة(

 

 :References الكتب والمراجع:

1- Reading power 3rd Edition by Beatrice S. Mikulecky & Linda Jeffries, 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 18صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

Longman Publishing Group 2005 . 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 19صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 

 

 

 

 

 

 محتويات المقرر:
تعليمية مستوحاة من الواقع الثقافي للتالب  نماذجيمثل هذا المقرر مدخال للمبادئ العامة للكتابة الوصفية. ويقدم 

 وتجربته الشخصية والتي من شأنتا أن تساعده على ترتيب أفكاره في شكل جمل مفيدة ومترابتة .

 أهداف المقرر:

 ( تدريب التالب على جمع األفكار وتبويبتا قبل الشروع في عملية الكتابة .1

ب مع التركيز على التتجئة وعالمات الترقيم وترتيب الجمل والفقرات ( تنمية المتارات الكتابية العامة لدى التال2

 وتماسكتا وطريقة طرح الموضوع .

 ( العمل على خلق القدرة الشخصية على التعبير الذاتي لدى التالب3

    Course Symbol and code : ENG120 نجم 1220الرمز والرقم: 

           Course Title: Writing Skills مهارات الكتابةاسم المقرر :

 Course hours: 3(2,1,0) (4,2,1)4الساعات الدراسية :

 Level: First األولالمستوى: 

 Pre-requisite: None بدونمتتلب سابق: 

 

Contents& Description: 

 

This course is an initiation into the general principles of expository writing. It 

incorporates students culture and personal experiences to teach them how to 

organize their thoughts and other aspects of the writing process. 

Course objectives :  

1- To develop outlining and summarizing skills.  

2-To develop general writing skills with special reference to spelling, punctuation, 

paragraphing, layout, etc. 

3- To develop the autonomous skills of self-expression. 

 الدرجة النتائية وتوزيعتا :
 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 السنة( نظري) أعمال

 

 

 References: الكتب والمراجع:  

 

1-Writing from Within By Curtis Kelly and Arlen Gargagliano, Cambridge Univ. 

Press, 2001 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 21صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 21صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

    Course Symbol and code : ENG130 نجم 1230الرمز والرقم: 

  Course Title: Listening & Speaking Skills مهارات االستماع والمحادثةاسم المقرر :

 Course hours: 3(2,4,2) (2,  4, 1) 4 الساعات الدراسية :

  Level: First األولالمستوى: 

 Pre-requisite: None بدونمتتلب سابق: 

 

 محتويات المقرر:
يتدف هذا المقرر إلى تدريب التالب على االستجابة السريعة لنوع اللغة التي يمكن أن يواجتوها في محاضرات 

الجامعة التي تستخدم اللغة االنجليزية. كما يوفر هذا المقرر تتبيقا شامال لمتارات االستماع والمحادثة , مع وجود 

يساعد المقرر على بناء الثقة عند التالب أثناء التواصل مع  تمارين و واجبات متعددة األبعاد . وعالوة على ذلك ,

ا المقرر بعض الملحقات األهداف:مدرسيتم وزمالئتم في الصفوف , من خالل استخدم االنجليزية كوسيط للتواصل . 

 المكتوبة أو المسجلة على أقراص سي دي .

 األهداف :
  تعريف التالب على علم األصوات في اللغة االنجليزية. 

 ستيعاب المعنى في مفردات المحادثة .اللفظيةتتوير. 

  توفير تتبيقات في المحادثة تساعد التالب على بناء قدراتتم اللفظية. 

  تمكين التالب من تحديد المعلومات المتمة في سياق المحادثة. 

Contents& Description: 

The course is set to train students to respond quickly to the sort of language 

they are likely to encounter in the university lectures in English. It also 

provides comprehensive practice in the skills of listening and speaking with 

the the aid of multidimensional exercise and tasks. Furthermore, it builds 

confidence in students to communicate with the lecturer and their class 

fellows by using English as the medium of interaction. The course is equipped 

with written material and pre-recorded compact discs. 

Objectives :  

1- To make students familiar with the sounds of English language.  

2-To develop skills to understand the meaning of spoken words.  

3- To provide students with spoken practice to build up pronunciation. 

4-To enable students to comprehend specific information from the spoken 

words. 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 22صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 وتوزيعتا :الدرجة النتائية 
 

 توزيع درجة أعمال السنة  

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 نظري) أعمال السنة(

 

 References: الكتب والمراجع:

1- North Star Listening and Speaking 2nd Middle East Edition By Helen 

S.Solorzanoand Jennifer P.L.Schmidt. 

2- Interactions 1 Listening and Speaking, 4th –Middle East Edition By Judith 

Tanka, Paual Most and Lida R.Baker (2004) 

 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24: والتي عقدت بتاريخ 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 23صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 

    Course Symbol and code : ...... Tech تقن2344الرمز والرقم: 

  Course Title: Computer Skills مهارات الحاسب اآللياسم المقرر :

 Course hours: 6(3,0,3) ( 2,  4, 2) 4الساعات الدراسية :

  Level: First األولالمستوى: 

 Pre-requisite: None بدونمتتلب سابق: 

 

Aims:      This Module aims to give the students a basic familiarity (literacy) with 

computers and theirs appropriate devices, further more to gain the necessary 

basic knowledge how to use these devices. This Module trainsthe students 

practically on Microsoft (MS) Office Components such as: Word, Power Point, 

Excel andAccess, and introduces the students to information and communication 

such as internet browser and email. 

 
Syllabus:   

• Basic familiarity (literacy) to computers and their use 

• Working knowledge in: the basic computer components and peripheral 

devices, the windows 

• environment, file management, application and documents 

•  

• Microsoft (MS) Office components: Word, Excel, PowerPoint and Access 

• Creating, formatting, and integrating documents. Presentations, charts and 

spreadsheets. 

• Communications tools such as internet browser and e-mail 

 

 الدرجة النتائية وتوزيعتا :

 

 توزيع درجة أعمال السنة و العملي 

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

45 

 

 45 عملي 155

 
 
 
 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 24صفحة  سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلمــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 
 

 
 References:المراجع:

 مقدمة في الحاسب واالنترنت أد. عبد هللا بن عبد العزيز الموسى
Learning materials:    

 

- Essential 

 

• (ECDL-F) The European Computer Driving Licence Foundation, Cheltenham 

Course ware Ltd.: 

• Introduction to Computers and Information Systems, Larry Long, 5th edition 

- Internet Edition, Prentice Hall Int. 1997 

 

 

 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 29صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 أهداف المقرر:
يتدف هذا المقررللتعريف العام بنظامي المجتمع واألسرة في اإلسالم وباألس  التي يقومان عليتا,ووسائل 

 تقويمتا, وبيان أهم المشكالت,والشبه المثارة حول المجتمع واألسرة, ومناقشتتا وإبتالتا , وإبراز حكم التشريع 

 في عموم هذا المقرر.

 محتوى المقرر:

 المسلم:أوال:  المجتمع 

 :يمكايلويتضمن          

 .....(. وبيان بعض االلفاض المتصلة بة كاألمة والجماعة )مفتوم المجتمع المسلم  (1

 (بيان اهتمام اإلسالم باإلنسان من الناحية العقدية والحلقية)أس  بناء المجتمع المسلم (2

 :سمات المجتمع المسلم (3

 أ(االلتزام بالكتاب والسنة)عقيدة, وعبادة, وأخالقآ, ومعامالت مالية, وأمرآ بمعروف ونتيآ عن منكر(.      

 ب(الدعوة إلى العلم والعمل النافع.     

 ج(تحقيق األمن من خالل تشريع العقوبات, وإبتال الشبه المثارة حولتا.     

 ( أسباب تقوية الروابط االجتماعية:4    

 أ( تشريع صالة الجماعة والعيدين والجنازة..      

 ب( تشريع الواجبات االجتماعية الخاصة كبر الوالدين , وصلة األرحام ...     

ت( الدعوة إلى أسباب التآلف االجتماعي من خالل بيان حق المسلم على المسلم كإفشاء السالم وعيادة المريض      

.... 

 ضلة كالصدق , واألمانة , والحياء و البشاشة , والنتي عن األخالق السيئة كالكذب .....د( الدعوة إلى األخالق الفا      

 هـ(تشريع التكافل االجتماعي ) كالزكاة , والصدقات , والنفقات والتدايا وتحمل العاقلة للدية ....(     

 (أهم المشكالت االجتماعية وسبل الوقاية منتا وعالجتا :1

 وتشبتتم بغير المسلمين , وضعف صلتتم بالعلماء , وأسباب ذلك .انحراف بعض الشباب ,  ( أ

 إنتشار وسائل األعالم المضللة .  ( ب

فشو الفواحش األخالقية ) كالزنا , واللواط , والقذف , واالختالط .......( وبيان حكمتا وحكمة تحريمتا ,  ( ت

 واألختاء المترتبة عليتا . 

 المخدرات, المسكرات, التدخين... ( ث

 وبيان الفرق بينتا وبين التدية , وأثرها في إفساد العالقات االجتماعية .  الرشوة , ( ج

 ثانيا :  األسرة المسلمة : 

 ويتضمن ما يلي :      

 أهمية األسرة ومكانتتا في اإلسالم :  (1

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 سلم 152

102 Islam 

 اإلسالم و بناء المجتمع
Islam and Society 

Construction 

 ـــ الثاني ــ 2
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 أهمية األسرة وتكونتا من خالل الزواج الشرعي دون غيره . ( أ

مقارنة بالمجتمعات واألنظمة القديمة والحديثة , وإبتال الشبه المكانة التي حضيت بتا المرأة في اإلسالم ,  ( ب

 المثارة حول المرأة في اإلسالم ) كعملتا , وشتادتتا  وديتتا , وتعدد الزوجات ....(

 حجاب المرأة المسلمة  ) حكمة , وحقيقته , ومقاصده , وإبتال ما يثار حوله من شبتات ( . ( ت

إلستذان , وتحريم الخلوة واإلختالط  , الغيرة على المحارم , تشريع عوامل حماية األسرة ) غض البصر , وا ( ث

 اللعان  ,وعقوبة الزنا والقذف ......(

 الختبة وأحكامتا العامة :  (2

 معنى الختبة , وأهدافتا , ومعايير االختيار في الزوجين . ( أ

 المحرمات من النساء مؤقتآ ومؤبدا) المرأة التي يحل ختبتتا  ( ب

كالنظر إلى المختوبه وحدوده , والخلوة بتا , والمخالفات الشرعية في الختبة , العدول عن أحكام الختبة )  ( ج

 الختبة وأثاره ...(

 الزواج ومقاصده وأحكامه :  (3

 تعريف الزواج , وحكمة , والترغيب فيه . ( أ

 .أركان الزواج  وشروطه , ) الشروط الصحيحة والفاسدة ( , ويركز على األنكحة الفاسدة المعاصرة   ( ب

 مقاصد  الزواج ) مع اإلشارة إلى حكم تحديد النسل وتنظيمة , و اإلجتاض ......(  ( ت

 األثار المترتبة على عقد الزواج :  (4

 حقوق الزوجين و واجباتتما . ( أ

 حقوق األباء واألوالد و واجباتتم . ( ب

 النفقة . ( ت

 اإلرث. ( ث

 فرق النكاح , أسبابتا وأثارها :  (1

 وأنواعه , وبما تكون الرجعة (التالق ) تعريفه , وحكمة , وحكمته ,  ( أ

 الخلع , واللعان , والظتار , واإلبالء . ( ب

 إسالم أحد الزوجين  وأثره في عقد النكاح .  ( ت

 العدة ) تعريفتا , أنواعتا , وحكمة , وحكمة مشروعيتتا , وأحكامتا (  ( ث

 

 الكتب المقررة والمراجع :
هــ( ,الناشر:دار 1413الفرج ) التبعة األولى  بناء المجتمع في اإلسالم , المؤلف د. عبدالرحمن بن مبارك (1

 الرياض. -الفرقان

 هـ(, الناشر: دارعلم الكتب,الرياض.1413المجتمع واألسرة في اإلسالم , المؤلف:د. محمد طاهر الجوابي ) (2

 أصول النظام االجتماعي في اإلسالم :للشيخ محمد التاهر ابن عاشور . (3
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 :الدرجة النتائية وتوزيعتا 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 نظري) أعمال السنة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقة مجلس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة 

 هـ 2344/ 1432للعام  الدراسي :       

 هـ 2341/ 3/  21والتي عقدت بتاريخ :  

مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي :   موافقة

 هـ  2344/ 2341

 هـ 2341/ 3/  12والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم : أ.نعيمة السنيد

 التوقيع:

 االسم :د . نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 32صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 الهدف العام للمقرر :
 تنمية اتجاهات إيجابية لدى التالبة نحو اللغة العربية في جانبتا الكتابى . -1

 وموضوعياً .تنمية قدرات التالبة في التعبير الكتابى نحوياً وإمالئياً  -2

 تدريب التالبة على عناصر الكتابة الموضوعية وأنماطتا المعاصرة . -3

 تنمية متارات التالبة نحو الدقة في التعبير والكتابة المركزة . -4

 أن تتعرف التالبة على عالمات الترقيم ومواقعتا وإتقان استخدامتا . -1

 أن تتعرف التالبة على أنواع التحرير المختلفة , -1

 أن تتجنب التالبة األختاء النحوية الشائعة في اإلعالم والسمو باألساليب المعاصرة . -3

 توصيف موجز للمقرر :
 قضايا اإلمالء : -1

 . همزة الوصل  وهمزة القتع 

 . كتابة التاء المفتوحة والتاء المربوطة 

 . كتابة التاء واأللف الفارقة و األلف اللينة 

 قواعد الترقيم . -2

 شروط الموضوعية للكتابة .ال -3

 أنماط التحرير العربى: المقال , الرسالة اإلدارية , التقرير , الخالصة والتلخيص , البحث . -4

 

 ق واستراتيجيات التدريس :ائطر 
 .المحاضرة 

  العملية .التتبيقات 

  المحادثة والحوار. 

  أوراق نشاط. 

 

 أساليب التقويم  
  االختبارات التحريرية. 

  حلقات النقاش الجماعية. 

  البحث العلمي. 

 :توزيع الدرجات  
 :( مائة درجة تقسم على النحو التالي155درجة هذا المقرر ) 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملي نظري

 عرب  153

 

 ـــ الثاني ــ 2 التحرير العربي

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 33صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 والنشاط   توزيع درجةأعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 اختبار تحريري

15 

 

 25 مجتود شخصي  155

 
 :مصادر التعلم  

 عثمانصالح.  أحمدشوقىرضوان,ود.د:   التحريرالعربى . 
 كتابالتحريرالعربي,اعداداللجنةالعلميةبقسماللغةالعربيةبكليةاآلداب,جامعةالملكسعود 
 عبدالسالمتارون.د:  قواعداإلمالء  . 
 إيميليعقوب.د:  معجماإلعرابواإلمالء . 
 رمضانعبدالتواب.د:  مناهجتحقيقالتراثبينالقدامىوالمحدثين . 

 

 

 موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته السادسة للعام  

 هـ 2341/2344الدراسي : 

 هـ 2341/ 3/ 21والتي عقدت بتاريخ :   

موافقة مجلس الكلية  بجلسته السادسة للعام  الدراسي :  

 هـ  2344/ 2341

 هـ 2341/ 3/  12والتي عقدت بتاريخ :  

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 أ د/ يسرية محمد الشافعياالسم : 

 التوقيع:

 د . نورة عبد هللا الزعاقياالسم :  

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 34صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 
رقم و رمز 

 المقرر

 متتلب سابق المستوى عدد الساعات اسم المقرر

 عملي نظري

 - الثاني 2 2 تنمية متارات التفكير نف 1513

 أهداف المقرر :
 على بناء قاعدة معرفية موسعة في مجال مهارات التفكير واإلبداع,ات المقرر إلى مساعدة الطالبيهدف 

 .سعيا لبناء الجودة والتميز في العملية التعليمية, وتدريبهن وتشجيعهن ليكون التفكير واإلبداع أسلوب حياة وطريقة تدريس

 

 :قادرة على وقع أن تكون التالبة بعد دراسة ذلك المقرر يت

 . تحليل مفهوم  التفكير وتعريفاته المتعددة   - 2

 استنتاج خصائص التفكير وأبعاده األساسية . - 1

 استنتاج العالقات المتعددة للتفكير بكل من المخ والذاكرة والذكاء . - 4

 تحديد التصنيفات األساسية للتفكير . - 3

 المعرفية .تحليل أهم مهارات التفكير المعرفية وما وراء  - 5

 بداعي ومهاراته  األساسية .إلتحليل مفهوم التفكير ا - 1

 .ومهاراتهتحليل مفهوم وأبعاد التفكير الناقد وأهم سماته  –7

 تنمية التفكير .  برامج أهم تحديد –8

 تحليل أهم استراتيجيات  تعليم التفكير .  – 9

 . المدرسي تقييم أهم استراتيجيات تضمين مهارات التفكير بالمنهج 24

 محتوى المقرر : 
 :مدخل إلى تعليم متارات التفكير الموضوع األول

 وخصائصه.لتفكير امفتوم  - 

 .معوقات التفكير  -

 التفكير في اإلسالم . -
 :الموضوع الثاني : ) عالقة التفكير بالمخ ( 

 أنماط التفكير والسيطرة الدماغية . -

 أساليب التفكير .-

 عالقة التفكير بالذاكرة (:الموضوع الثالث ) 

 الذاكرة أهميتها وأقسامها . -

 عالقة التفكير بالذاكرة . -

 الموضوع الرابع :

 مفهوم الذكاء . -

 تنميتها (. -أهميتها  -الذكاءات المتعددة  ) مفهومها  -

 العالقة بين التفكير والذكاء . -



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 35صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 الموضوع الخامس ) تصنيف التفكير (:

 عرفية .مهارات التفكير الم -

 مهارات التفكير ما وراء المعرفي ) فوق المعرفية (. -

 تصنيف بلوم . -

 مهارات التفكير العليا : -

 *  التفكير اإلبداعي .        

 * التفكير الناقد .        

 * اتخاذ القرار.                      

 :الموضوع السادس ) برامج تنمية التفكير ( 

 .   COTRبرنامج كورت  -

 .برنامج القبعات الست  -

 :  استراتيجيات في التفكير الموضوع السابع

 حل المشكالت بطرق علمية. -

 المناقشة . -

 االكتشاف . -

 العصف الذهني . -

 الخرائط الذهنية . -

 تضمين مهارات التفكير  بالمناهج الدراسية: الموضوع الثامن 

 تعليم التفكير :
 بطريقة مجردة )مباشرة (. -

 بطريقة مدمجة . -  

 بطريقة التجسير . -  

 

 واستراتيجيات التدريس:  قائطر 
 . ـ طريقة  المحاضرة 1

 ـ التعلم التعاوني 1

 . ـ الحلقات التعليمية 4

 المناقشة . – 3

 الوسائل التعليمية: 
 .استخدام وسائل العرض الحديثة  – 1

 .استخدام الحاسب واالنترنت  – 1



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 36صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 األنشطة المقترحة:
 ـ العمل الجماعي 1

 ـ  أوراق عمل1

 ـ  العمل الفردي4

 ـ تطبيقات عملية إبداعية3

 : أساليب التقويم
 . ـ العمل الجماعي 1

 . ـ العمل الفردي  1

 . ـ التطبيق العملي 4

 : توزيع درجات المقرر

 العمليتوزيع درجة أعمال السنة و

 درجة(15)

 االمتحان النتائي

 درجة (45)

 الدرجة النتائية

  35 العمل الجماعي 

45 

 

 11 العمل الفردي  155

 11 التتبيق العملي 

 :المصادر والمراجع
 ـ شراقية في تنمية الذات احسن حسين زيتون تنمية متارات التفكير رؤية  -

 

 عبد الرحمن نور الدين كلتن: وعبد الناصر عبد الرحيم فخرو, تنمية متارات التفكير المنتجي لتلبة        

 (.2555المرحلة المتوستة, الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج)      

 

 .(1555ـ فتحي جروان, تعليم التفكير مفاهيم وتتبيقات, العين ـ دار الكتاب الجامعي)    

 (. تنمية التفكير من خالل المنتج المدرسي. مكتبة الرشد2553ـ رشيد النوري البكر.)  

 (.1421ـ وزارة التربية والتعليم دليل المعلم. الرياض: وزارة التربية والتعليم, التتوير التربوي )     

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 37صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 ـــ الثانى ــ 2 مدخل إلى علم النف  نف 1523

 أهداف المقرر :
 :التالبة قادرة على بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون 

علم النف  والمعارف الخاصة باألس  النفسية لسلوك اإلنساني وأهميته  التعرف على موضوع -1

 واالستفادة من الخبرات في مجاالت الحياة   

 لنظريات التي فسرت ظاهرة السلوك اإلنساني  التعرف على ا  -2

 لمفاهيم األساسية  للشخصية  اإلنسانية مما  يساعد علي التنبؤ والتحكم بالسلوك  تحليال -3

ساب المعلومات في تساب المتارات التتبيقية لمفاهيم علم ونظريات علم النف  التربوي وكيفية إكتإك -4

 ميدان العملية التعليمية 

تقدير دور علم النف  في فتم السلوك اإلنساني من اجل الضبط والتوجيه والتنبؤ ودخوله إلي كافة  -1

 مجاالت الحياة   

والفروق الفردية  –التذكر  –التعلم  –الحافز –دوافع   -ت علم النف  مثلساب المفاهيم  الخاصة بمجاالتكا -1

 والذكاء 

 محتوي المقرر:   
 ومجاالته واهتمامه   – وأهدافه –  ههميتأعلم النف    -1

 علم نف  النمو  . –فروع علم النف  النظرية علم النف  العام  -2

 والعالجي  –التربوي  -والتتبيقية   

 مدارس علم النف  :  - 3

 مدرسة التحليل النفسي  .      -

 المدرسة السلوكية                       -

 المدرسة المعرفية            -

 المدرسة اإلنسانية   -

 إضافة مدرسة الجشتالت المدرسة العرضية -4

 مفتوم الوراثة والبيئة   -1

 القدرات العقلية والذكاء ومقايي  الذكاء  -1

 الفروق الفردية والفروق بين الجنسين  - 3

 الدافعية تعريفتا " أنواعتا وظائفتا مستوياتتا .  -3

 الدافعية والتحصيل الدراسي  استثارة ميول التالب عالقة الثواب والعقاب بالدافعية  –5

 الغضب  -والقلق  –االنفعاالت الخوف  -15

 واإلحساسدراك التذكر واالنتباه اإلدراك عوامل اإلمفتوم  - 11

 التعلم – 12

 ثانيا استراتيجيات التدريس خطة التنفيذ :



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 38صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 المدعمة بالمناقشة .المحاضرة  -1

 المناقشة   – 2

 التعلم التعاوني .  – 3

 :تقنيات  السائل و الو 

 .السبورات ولوحات العرض  -

 .  شبكة المعلومات  -أجتزة العرض الحديثة  –

 النف  وتجتيزاته المتعددةمعمل علم  -

يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع 

 .طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات 

 أساليب التقويم :
 .    االختبارات الشفوية  –2

 .االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( -1

 االختبارات األدائية والعملية . –4

 :درجات  التوزيع  
 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 

 

 25 بحوث وأوراق عمل ومشاركة 155
 

 المراجع:
 .العين : الكتاب الجامعي .مدخل إلي علم النف (. 2515عماد الزغول وعلي هندام .) -1

 .الرياض : مكتبة الرشدمدخل إلي علم النف (.2553نائل عبد الرحمن وتاج السر عبد هللا الشيخ .)  -2

 ( .أس  علم النف  العام .القاهرة: األنجلو المصرية .2555طلعت منصور وآخرون .) -3 

 . اإلسكندرية : دار المعارف .أس  علم النف  ( .1535عبد الخالق. ) أحمد -4

( .مدخل إلى علم النف  المبادئ والمفاهيم .الرياض : مكتبة الملك فتد  2515فاطمة خلف التويش .)  – 1

 الوطنية .

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24دت بتاريخ :   والتي عق

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 39صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 
 وصف المقرر :

علـى إدراك أهـمية البـحث  العلمي في حياة األفراد والمجتمعات  دارساتمسـاعـدة الليتدف المقـرر 

 الالزمة إلجراء البحوث األساسية كسابتن المتاراتإوتكوين اتجاهات إيجابية نحو العلم والبحث العلمي  و

مصادر التربوية مـن خـالل تدريـبتن علـى ختـوات البحـث العلـمـي وكيفية التعامـل مع العلمية و

المتنوعة وطرق االقتباس منتا واالستفادة من الدراسـات السـابقة لمتابعة وتواصل الجتود تالمعلوما

 .  مبادئ التريقة العلمية في التفكيرمن مجاالت العلم والمعرفة وتتبيق  أي مجالالمبذولة في 

 أهداف المقرر :
 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون الطالبة ق ادرة على  :  

 مفتوم البحث العلمي استنتاج   - 1

 العلم والبحث العلمي ةتحديد أهمي - 2

 التفكير  فيتحديد ختوات التريقة العلمية  - 3

 التمييز بين المنتجيات المختلفة للبحث العلمي  - 4

 تحديد العناصر األساسية لختة البحث العلمي - 1

 اكتساب متارات البحث العلمي المختلفة  - 1

الدوريات االنترنت والشبكة  –المجالت  –الكتب ) ر المعرفة المختلفة إتقان متارة التعامل مع مصاد - 3

 ( العنكبوتية

 إتقان متارة كتابة المراجع والتوثيق - 3

 اكتساب متارة كتابة تقرير البحث - 5

 توظيف ما اكتسبته خالل دراسة هذا المقرر في كتابة ختة بحث بتريقة علمية   - 15

رقم و رمز 

 المقرر

 متتلب سابق المستوى عدد الساعات اسم المقرر

 عملي نظري

 - الثاني 2 2 مبادئ البحث العلمي نتج1513



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 41صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 
 موضوعات المقرر :
 ))العلم والبحث العلمي(( الموضوع األول
 (أهميته –مفتومه ) البحث العلمي   - 1

 العلم وأهدافه- 2

 طرق الحصول على المعرفة 3

 أخالقيات الباحث العلمي  4

 (أوعية المعلومات, االتصاالت, معالجة البيانات)استخدام التقنية الحديثة  1

 :(( أساسيات البحث العلمي ) )   الموضوع الثاني

 والمفاهيمالنظرية والفروض  -2

    ..ختة البحثـ 2        

 مشكلة البحث وتساؤالته ـ   3        

 (كمي وكيفي -اساسي وتتبيقي)تصنيف البحوث كيفي  -4       

 :((مناهج البحث العلمي )) لموضوع الثالث

 .لمنتج الوصفيا - 1

 .   المنتج التاريخي - 2       

 .المنتج التجريبي - 3       

 .المنتج االستشرافي -4       

 :(( أدوات البحث العلمي )) الموضوع الرابع 

 . العينات - 1         

 (المالحظة -المقابلة  -االستبيان  ):أدوات جمع البيانات - 2         

 :((كتابة البحث))الموضوع الخام  

   . كتابة تقرير البحث - 1

 .توثيق مراجع البحث - 2          

 معايير تقويم البحث - 3          
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 طرق واستراتيجيات التدريس: 
 المحاضرة المدعمة بالحوار. – 1

 المناقشات التادفة المنظمة . - 2

 شارك (. -فكر زواج  -لم التعاوني ) المشاريع التع – 3

 .العصف الذهني  – 4

 : الوسائل والتقنيات
 .المجالت العلمية والدوريات   واستخدام المراجع العلمية مثل الكتب   - 1

 . نماذج من بحوث محكمة ومنشورة - 2

 (.المكتبات االلكترونية  -شبكة المعلومات.)التقنيات الحديثة   - 3

 أساليب التقويم :
 : يستخدم في تقويم الطالبات

 .المشاركة الصفية  – 1

 تقويم أوراق عمل بحثية .– 2

 .اختبار أعمال السنة  – 3

 االختبار النتائي. - 4

توزيع درجات  .  ـ أية طرق أو وسائل أخرى يرى أستاذ المادة استخدامتا على ضوء اإلمكانيات المتاحة 1
 : المقرر

 درجةأعمال السنةتوزيع 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 ) أعمال السنة(نظري

15 
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 ـ : المصادر والمراجع
 

:  ,األردن13,ط(  أساليبه -أدواته -مفتومه) بحثالعلميال( : هـ1432)  ذوقانعبيداتوآخرون - 1

 .دارالفكرالعربي

 . مكتبةالرشد: ,الرياض5,طكتابةالبحثالعلميصياغةجديدة:(1423) براهيمأبوسليمانإعبدالوهاب  - 2

 مكتبةالرشد: ,الرياض 1مناهجالبحثالعلمي,ط(:هـ1435) موسىحامدموسىالخليفة - 3

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 ـــ الثاني - 2 التربية اإلسالمية ترب1513

 :وصف المق       رر
          

 التربيةاإلسالميةمقررأساسيفيتكوينشخصيةالمعلمفيالمجتمعالحاضربمايمكنتمنأداءدورهالتربويبكفاءةواقتدار

,  لمقررعلىبيانلمفتومالتربيةاإلسالميةومصادرهاوأهدافتاوخصائصتاويشتمال  .

.  والثقافية,  االجتماعية,  النفسية,  الفكرية’  التعبدية:  واألصواللتيتشكلبنيةونسيجالتربيةاإلسالمية

:  ومنإيضاحالمعانيوالمفاهيمواألصواللنظريةوينتقاللمقررإلىجانبالتتبيقالعمليالحياتيفيمؤسساتالتربيةاإلسالمية

,  اإلعالم,  جماعةالرفاق,  المسجد,  المدرسة,  الكتاب,  األسرة

 .ورؤيتتالعددمنقضاياالفكرواالجتماعوالثقافةفيالسياقالتربويالمعاصرويصاللمقررإلىبحثدورالتربيةاإلسالمية

 

 : أه   داف المق       رر
 : منالمتوقعبنتايةالمقررأنتكونالتالبةقادرةعلى

 . ـتحديدمفتومالتربيةاإلسالميةومصادرهاوأهدافتاوخصائصتا1

 . لتيتستندإليتاالتربيةاإلسالميةالتعرفعلىاألصوالـ2

 . ـإيضاحجوانبتربيةاإلنسانالمسلمفيضوءالتصورالقرآنيوالنبويللشخصيةالسوية3

 . والدورالمنوطبتافيالمجتمعالمسلم,  ـالتعريفبمؤسساتالتربيةاإلسالمية4
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 
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 قسم االقتصاد المنزلي 
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 . والفكريةالمعاصرة,  ـإيضاحرؤيةالتربيةاإلسالميةالتيتعينالمعلمعلىفتمبعضالقضاياالمثارةعلىالساحةالتربوية1

 : محتوىالمق   رر
 (( المدخإللىالتربيةاإلسالمية: ))  الموضوعاألول 

 . ـمفتومالتربيةاإلسالمية           

 .  التمييزبينالتربيةفياإلسالموالتربيةعندالمسلمين -           

 . ـأهدافالتربيةاإلسالمية

 . ـخصائصالتربيةاإلسالمية           

 (( أصواللتربيةاإلسالمية: ) ) الموضوعالثاني 

                . ـاألصواللعقدية         

 . ـاألصواللتعبدية

            . ـاألصواللفكرية         

         .  ـاألصواللنفسية     

   . ـاألصوالالجتماعيةوالثقافية

 

 (( تربيةاإلنسانالمسلم: ))  الموضوعالثالث

 :  التصورالقرآنيوالنبويللشخصيةالسوية:  ـأوالً         

 :  جوانبتربيةالشخصيةالمسلمة:  ـثانياً         

    ـتربيةالجسد                

 ـتربيةالروح                

    ـتربيةالعقل                

 ـتربيةالخلق                

    ـتربيةالعاطفة                

 ـالتربيةالجمالية                

 . ـالتربيةاالجتماعية                

  (( مؤسساتالتربيةاإلسالمية: ))  الموضوعالرابع

     ـاألسرة               

   ( المدارسالقرآنية)  ـالكتاب              

     ـالمسجد               

 ـالمدرسة               

    ـجماعةالرفاق               

 . ـاإلعالم                

 (( التربيةاإلسالميةوقضاياالمجتمعالمعاصر: )) الموضوعالخام 

      . ـالتفكيرفريضةإسالمية     
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 . الحوارمدخللمواجتةالعنفالمجتمعيـ     

   .والتعاملمعاآلخرـحقوقاإلنسان    

    . ـالتوظيفالتربويلإلعالمالمعاصر   

  . ـالوظائفالتربويةللمرآةالمسلمة   

 .توظيفالتكنولوجيافيالتربيةاإلسالميةـ   

 :  الت  دري  سق ائط   ر استراتيجياتو 
    . ـالمحاضرةالمدعمةبالحوار           

 . ـالمناقشاتالتادفةالمنظمة     

 .ووسائألخرىيرىأستاذالمادةاستخدامتاعلىضوءاإلمكانياتالمتاحةطرائقأـأية          

 
 : أس   الي   بالتق   وي  م

    . ـالمشاركةالصفية

 . عملبحثيةأوراقـتقويم

     ـ اختبار أعمال السنة .

 االختبار النهائي . -

 :توزيع درجات المقرر  
 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 
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 : المص    ادر والم   راج    ع
 هـ1423 مكتبةالشقرى,  الرياض(  المفتوماتـالتتبيقات)  التربيةاإلسالمية( : وآخرون)  ـسعيدإسماعيلعلي  

 .م1552,  دارالفكرالعربي,  القاهرة,  إلسالميةللتربيةاألصوال:  ـسعيدإسماعيلعلي     

 .م2555, دارالفكرالعربي,  القاهرة(  رؤيةتربوية)  القرآنالكريم:  ـسعيدإسماعيلعلي     

 .م2555, المكتبةالجامعية, اإلسكندرية, فياألصوالإلسالميةللتربية:  ـمحمدعبدالعليمموسى     

 .دارالخريجي,  الرياض,  أصواللتربيةاإلسالمية(: وآخرون)  ـمحمدشحاتالختيب     

 .م1531, دارالفكرالعربي, القاهرة, التربيةاإلسالميةوفالسفتتا:  ـمحمدعتيةاألبراشي     

 فيالتربية(  مجلدات 4)  منأعالمالتربيةاإلسالمية:  مكتبالتربيةالعربيلدواللخليجالعربيـ    

 .م2551"  فياألصولوالتتبيقات"  اإلسالمية

 . القاهرة,  التربيةاإلسالميةاألصولوالتتبيقات( :  وآخر)  ـمحمدعبدالقويشباللغنام     
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 
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التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

 الثقافة الصحية ثقف1513

Health Culture 

 ـــ الثاني - 2

 

 أهداف المقرر:
 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون التالبة قادرة على أن :  

 مفتوم الثقافة الصحية تحديداً دقيقاً . دتحد -1

 مدلوالت المفاهيم والمصتلحات األساسية المرتبتة بالصحة والثقافة الصحية . دتحد -2

 الثقافة الصحية على المستويين النظامي وغير النظامي .تتعرف بدقة على سبل تحقيق  -3

 الفارق بين المقاومة العامة والمقاومة النوعية لألمراض . توضح -4

 تبين كيف يقاوم جسم اإلنسان اإلصابة بالمرض خالل الجتاز المناعي . -1

 تصنف األمراض التي تصيب اإلنسان على ضوء العديد من األس  . -1

 المعدية وطرق انتقال عدواها وسبل الوقاية منتا .تعدد أنواع األمراض  -3

 تفرق بين األمراض المعدية واألمراض الغير معدية . -3

 تتفتم أمراض العصر مثل السكري وضغط الدم ومسبباتتا ومضاعفتتا وكيفية الوقاية منتا . -5

 تميز بين األمراض النفسية واألمراض العقلية . -15

 دمان والمواد الضارة المؤدية إليه .توضح المفاهيم األساسية المرتبتة باإل -11

 تتعرف على أهم مجاالت صحة البيئة وعالقتتا بصحة الفرد . -12

 تبين عالقة صحة الغذاء بصحة الفرد . -13



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 تتفتم أهم القضايا والموضوعات الخاصة باألمومة والتفولة وصحة المرأة . -14

 تتعرف على أهم التقنيات التبية الحديثة وأثرها على صحة الفرد . -11

 ق بين أنماط السلوك الصحي الصحيح والخاطئ  .تفر -11

 تجري اإلسعافات األولية الضرورية لإلصابات المختلفة . -13

 محتوى المقرر
 الثقافة الصحية مفتومتا وسبل تحقيقتا: -1

 مفتوم الثقافة الصحية  -

العالجية,الصحة الثقافة الصحية ومصتلحات أخرى ) الصحة , الصحة العامة , الصحة الوقائية, الصحة  -

 المدرسية, الصحة المتنية , التربية الصحية,............(

 أهمية الثقافة الصحية ألفراد المجتمع -

 مجاالت الثقافة الصحية  -

 سبل تحقيق الثقافة الصحية -

 برامج التربية الصحية النظامية ) برامج الصحة المدرسية ( -

 برامج التوعية الصحية غير النظامية  -

 مقاومة جسم اإلنسان لإلصابة بالمرضالمناعة و -2

 مفتوم المناعة وأنواعتا -

 المقاومة العامة والمقاومة النوعية لإلصابة باألمراض المعدية -

 كيف يقاوم جسم اإلنسان اإلصابة بالمرض ؟ -

 هل يستتيع جسم اإلنسان مقاومة اإلصابة بجميع األمراض؟ -

 ا؟متى يصعب على الجتاز المناعي مقاومة اإلصابة بمرض م -

 تصنيف األمراض : -3

 األمراض البدنية والنفسية والعقلية . -  

 األمراض الباطنية والصدر والقلب واألوعية الدموية والمخ واألعصاب . -

العظام والمسالك البولية, والعيون واألنف واألذن والحنجرة, واألسنان ,والجلدية والتناسلية, والنفسية  - 

 والعصبية األمراض المعدية والوبائية ) أمراض الحجر الصحي ( وغير المعدية

 األمراض الفيروسية, والبكتيرية, والتفيلية, والفترية, واألمراض التي تنقلتا الحشرات . -

أمراض تدخل عن طريق الفم , أمراض تدخل عن طريق األنف, أمراض تدخل عن طريق الجلد, أمراض تدخل  -

 عن طريق الدم .

 أمراض ممكنة العالج, واألمراض المستعصية .  -

 األمراض الوراثية , واألمراض المكتسبة . -

 : منتااألمراض المعدية الشائعة أعراضتا وطرق نقل عدواها , وسبل الوقاية  -4

 مفاهيم أساسية ) العدوى , مسبب العدوى , فترة الحضانة , حامل المرض , ناقل العدوى,...............( -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق التعام والشراب . -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق الرزاز  -

 أمراض معدية تنتقل عن طريق الدم مثل . -
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 
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 التالم  الجلدي  .أمراض معدية تنتقل عن طريق   -

 أمراض معدية تناسلية .  -

 أمراض معدية تنقلتا الحشرات .  -

 أمراض العصر : -1

 ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته. -

 السكري. -

 األمراض النفسية والعصبية. -

 التدخين وإدمان المخدرات. -

 أنماط السلوك الصحي وأمراض العصر. -

 صحة البيئة: -1

 صحة البيئة وتلوث التواء.  -

 صحة البيئة وتلوث المياه.  -

 صحة البيئة والتلوث الضوضائي. -

 الصرف الصحي   -

 المسكن الصحي وشروطه.   -

 التخلص من النفايات.   -

 انعكاس صحة البيئة علي صحة الفرد.   -

 كيف نحقق صحة البيئة؟   -

 صحة الغذاء:-3

 الغذاء داء أم دواء ؟ -

 الغذاء الصحي وعناصره.  -

 الطرق الصحية لحفظ وتصنيع الغذاء.  -

 مكسبات اللون والطعم والرائحة وتأثيرها علي صحة الغذاء.  -

 أمراض ناتجة عن اإلفراط في تناول الغذاء )السمنة,و الكلسترول,.................  -

 أمراض ناتجة عن سوء التغذية )األنيميا, لين العظام, اإلسقربوط, البري بري ............  -

 مية الغذائية.الح  -

 : صحة األسرة -3

 فحص ما قبل الزواج ضرورة.    -

 صحة الحمل واإلنجاب .    -

 األمومة وصحة الطفل.    -

 قضايا صحة المرأة.    -

 .التقنيات التبية الحديثة وأثرها علي صحة اإلنسان -5

 الموجات فوق الصوتية.  -

 األشعة المقتعية والرنين المغناطيسي .   -



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 

 كلية التربية ألقسام البنات بالدلم

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 المسح الذري.   -

 القسترة التشخيصية والعالجية   -

 المناظير التبية. -

 أجتزة التحاليل التبية المتقدمة.   -

 اإلسعافات األولية الضرورية:.-15

 اإلسعافات األولية للجروح.   -

 اإلسعافات األولية للحروق.   -

 اإلسعافات األولية للتسمم.   -

 اإلسعافات األولية لإلغماء واالحتراق.   -

 للصدمات.اإلسعافات األولية    -

 اإلسعافات األولية للكسور.   -

 :ه  قائطر و استراتيجيات التدريس  
 .ةض العمليوالعر  -المناقشة–المحاضرة -

 و التقنيات :  وسائلال
 اللوحات.  -

 .والنماذج    المجسات -

 .أجتزة العرض المختلفة -

 أساليب التقويم:
 : يستخدم في تقويم التالبات

 االختبارات الشفوية . –

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( –

 االختبارات األدائية والعملية . –

 توزيع درجات المقرر :
 

 درجة أعمال السنةتوزيع 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 
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 المراجع :المصادر و  
 م( الثقافة الصحية للجميع,الرياض,مكتبة الرشد.2552عوض محمد العبد وآخرون )  -

 حوار في أسرة ,الرياض, مكتب التربية العربي لدول الخليج .-م(إدمان المخدرات2551ماهر إسماعيل صبري )  -

 بة الرشد.م( أس  الثقافة الصحية ,التبعة الخامسة , الرياض مكت2553منال جالل عبد الوهاب ) -

 م( الصحة والغذاء,القاهرة,دار الصواف.1553محمد محمود عبدا هلل )  -
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 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 
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 م( الوقاية الصحية,القاهرة,دار الفكر العربي.1552محمد شري )  -

 م( الصحة العامة والرعاية الصحية, القاهرة, دار المعارف.1531فوزي علي جاد هللا )  -

 م( صحة البيئة ,بيروت,دار نوفل.1533سمير خليل الخوري )  -

 أمين رويحة )د.ت( اإلسعافات األولية ,بيروت, دار القلم.  -

 

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 Course Symbol and code : Stat احص 2484الرمز والرقم: 

 &Course Title: Elementary Probability مبادئ اإلحصاء واالحتماالت*المقرر:اسم 

Statistics* 

 Course hours: 3(3,0,0) (4, 2, 1)4 الدراسية:الساعات 

  Level: First الثانىالمستوى:

 Pre-requisite: None بدونمتتلب سابق: 

 * تعني بأنه متتلب على طالبات المسارات العلمية فقط في كلية التربية .     

 

 محتوى المقرر:
  تصنيف بيان إحصائي –اإلحصاء الوصفي 

    مقايي  التشتت –مقايي  النزعة المركزية 

    االحتمال الكلي  –االحتمال الشرطي  –مبادئ االحتمال 

    نظرية بايز 

    توزيع  –التوزيع التبيعي و بعض التتبيقات  –توزيع ذي الحدين  –المتغير العشوائي و التوزيع االحتمالي

 المعاينة للوسط 

    تقدير المتوسط و النسبة للمجتمع اإلحصائي  –نظرية النتاية المركزية 

   اختبار فرض حول متوسط و نسبة صفة ما للمجتمع اإلحصائي 

 التدري طرق واستراتيجيات 

   إلقاء المحاضرات 

   دراسة معملية 

 الوسائل التعليمية
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 وزارة التعليم العالي

 عبدالعزيزجامعة سلمان بن 
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 قسم االقتصاد المنزلي 
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    الجامعات األخرى فياالطالع على احدث ما يدرس  في( االنترنت)تحدد شبكة المعلومات 

 األنشتة المقترحة
    عينات( فيديو -بروجكتر –حاسب ) وسائل عرض مرئية مختلفة 

 :أساليب التقويم 
   اختبارات موضوعية 

   اختبارات شفوية 

   اختبارات عملية 

 الدرجة النتائية وتوزيعتا :
 توزيع درجة أعمال السنة والعملي

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 
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 المراجع :
    كتبة الشقري للعام الدراسي. د&عبد هللا الشيحة .د –مقدمة في اإلحصاء و االحتماالت و تتبيقاتتا باستخدام إكسل

 هـ 1425 –

 

 

 للعام  الدراسي :االولى موافقة مجلس القسم  بجلسته 

/  15/  3هـوالتي عقدت بتاريخ :   2344/ 2341

 هـ 2341

 للعام  الدراسي:  الثانيةموافقة مجلس الكلية  بجلسته 

 هـ 2341/ 11/ 15بتاريخ :   2344/ 2341

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 والء عبد هللا عمارةاالسم : د/ 

 التوقيع:

 مريم العتيبياالسم :االسم : د/ 

 التوقيع :
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 قسم االقتصاد المنزلي 
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 أهداف المقرر:

 تدرس المقاييس المقننة في إعداد األطعمة  .  -

 تدرس الطالبة طرق انتقال الحرارة .  -

 تتعرف على الخواص الطبيعية والكيميائية لألطعمة المختلفة  . -

 تتدرب على أفضل طرق اإلعداد لالحتفاظ بالقيمة الغذائية لألطعمة المختلفة  . -

 محتوى المقرر:

 أوالً : الجانب النظري .

 اإلشعاع ( . –تيارات الحمل  –انتقال الحرارة المختلفة ) التوصيل طرق  -

 تأثير األحماض والقلويات على خواص األطعمة  . -

 تأثير اإلعداد على الخواص الطبيعية والكيميائية لألطعمة المختلفة  . -

طرق الطهي المختلفة ) السلق والتسبيك والتحمير والشي والطهي بالبخار والطهي  -

 بالفرن ( .

 الطرق الصحيحة لكيل المقادير المستخدمة فى اعداد العجائن والمخبوزات. -

 المواد المستخدمة فى عمل العجائن والمخبوزات ودورها وأهميتها. -

 المواد الرافعة الحيوية والكيميائية. -

 بسكوتات( -فطائر -أقسام العجائن )عجائن خميرة -

 ثانياً : الجانب التتبيقي :

 لمكاييل والموازين في إعداد األطعمة  .التدريب على استعمال ا -

إجراء التجارب العملية للتعرف على الخواص الطبيعية والكيميائية لألطعمة المختلفة  -

 وتأثير معامالت الطهي المختلفة عليها . 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

اإلنترنات خاارج وقات  أو تطالعهاا الطالباات عبار. تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

أس  اعداد  1121/تغذ

 األطعمة

 

3 1 

 1عملى + 2نظرى+2

 تمارين

 ــــــ الثالث
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 : أساليب التقويم
 الل :التقويم المستمر من خ       

 .االختبارات  -

 .األبحاث -

  

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

نظري) أعمال 

 السنة(

تقييم أعمال 

 السنه)عملى(

15 

 

35 

25 45 155 

 :المصادر والمراجع

 .القاهرة  –دار المعارف ( م2991)نرجس حبيب سابا . الطهي علم وفن  -

 وال باألحالم . نرمين هنو . فتافيت . -

( م1443)هناء الحــيسني . عفاف عبد الرحمن الجديلي, د. الطهي التجريبي د -

 .  القاهرة –مجموعة النيل العربية 

الدار العربية (:مترجم)التقنيات الكاملة -جينى راتب واوريك تروى,فنون الطبخ -

 .م 1443:للعلوم

- Understanding Food: Principles and Preparation. 3
rd

 

ed. Amy Christine Brown (2007). Wadsworth 

Publishing 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالالكلية  بجلسته  موافقة مجلس 

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى الدراسيةساعات عدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 العامة أس  التغذية تغذ2313

 

 ـــ الثالث 2 2

 

 

 أهداف المقرر:

 التعرف على أهم المصطلحات المستخدمة في مجال الغذاء والتغذية . -

 تفرق بين العناصر الغذائية المولدة للطاقة والتي ال تولد طاقة .  -

 واألمراض الناتجة عن نقصهاالتعرف على الكربوهيدرات  -

 التعرف على البروتينات واألمراض الناتجة عن نقصها -

 التعرف على الدهون واألمراض الناتجة عن نقصها -

 التعرف على األمالح المعدنية واألمراض الناتجة عن نقصها -

 التعرف على االحتياجات الغذائية للفرد البالغ . -

 التعرف على مواصفات الغذاء المتوازن . -

 ادراك العالقة بين الغذاء والصحة . -

 محتوى المقرر:

 -التغذية -علماألغذية -المصطلحات المستخدمة في الغذاء والتغذية ) تعريفالغذاء -

 ..)الهدم -البناء -التمثيل الغذائى – علمالتغذية

 العناصر الغذائية :  -

 –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –أقسامها  -الكربوهيدرات )  تعريفها  -

 ( ذكر أهم األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها -االحتياجات 

االحتياجات  –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –أقسامها  -البروتينات )  تعريفها  -

 (ذكر أهم األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها                           -

(  -االحتياجات  –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –أقسامها  -الدهون )  تعريفها  -

 ذكر أهم األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها 

 –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –أقسامها  -األمالح المعدنية)  تعريفها  -

 (ذكر أهم األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها -االحتياجات 

 -االحتياجات  –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –أقسامها  -الفيتامينات)  تعريفها  -

 ذكر أهم األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها(

(ذكر أهم  -االحتياجات  –مصادرها  –أهميتها و وظائفها  –الماء)  أقسامها  -

 األمراض نتيجة نقصها أو زيادتها   
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 طرق واستراتيجيات التدري :

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

ارج وقات أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خا. تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث  -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 

 مشاركة+بحث+السنة(
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 المصادر والمراجع:

 الرياض –( مكتبة العبيكان 1443أساسيات تغذية اإلنسان . د/ عصام حسن عويضة ) -

-Discovering Nutrition, 3
rd

 Ed. Paul Insel, R. Elaine Turner, and Don 

Ross (2009). Jones and Bartlett Publishers. 

 - Understanding Normal And Clinical Nutrition  : Sharon Rady Rolfes, 

Ellie Whitney, Kathryn Pinna   (2008)  Brooks Cole; 8th edition           

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 
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 ـــ الثالث

 

 

 :أهداف المقرر

 . تصنفالطالبة أنواع األلياف الطبيعية -

الطبيعية والكيمائية لأللياف الطبيعية والحيوية وتأثيرها على   تحددالخواص -

  .صحةاإلنسان

 .تميزبين األلياف المحورة وكذلك األلياف الصناعية وخواصها الطبيعية والكيمائية -

  .تحددالطالبة طرق العناية ببعض األلياف -

التعرف على االساليب المتبعه فى التنظيف الرطب والجاف والعوامل المؤثره فيها  -

 .سلبا وايجابا

 .التعرف على انواع المنظفات الصناعيه ومميزات كل نوع واستخداماته -

ه مناسبه التعرف على المواد المكونه لعلبه المنظف الصناعى التجاري وافضل تركيب -

 .لالنواع المختلفه من المنسوجات

 .دراسه ميكانيكيه عمليه التنظيف والعوامل المساعده لها -

 .المام الطالبه بطرق العنايه بجميع مراحلها التى تالئم المنسوجات المختلفه -

 . تميزبين طرق التبييض المختلفة واستخداماتها -

 . لفةتحددأنواع الصبغات المناسبة لكل من األلياف المخت -

االلمام بالرموز المتعارف عليها عالميا للبطاقه االرشاديه والتى هى الدليل االول  -

 .لطرق العنايه المناسبه

 .تطبيق طرق غسيل وتجفيف وكى المالبس والمنسوجات المختلفه كل على ما يالئمه -

 التعرف على القواعد العامه للطرق التى يجب مراعاتها عند ازاله البقع المختلفه من -

المالبس والمنسوجات مع االخذ فى االعتبار خواص كل نسيج ومن ثم تطبيقها 

 .عمليا
 

 :محتوى المقرر 

 :االطار النظرى: أوال

 :األلياف الطبيعية السليلوزية -2

 (الخواص الطبيعية والكيميائية -التركيب الكيميائي للسليلوز)السليلوز  -أ                     

 الفحص  -أصناف القطن والتغيرات التى تطرأ على الشعيرة)القطن -ب                     

 (استعماالت القطن –الطبيعية والكيميائية والميكانيكية الخواص -الميكروسكوبي

 الخواص الطبيعية  -التركيب الكيميائي -طرق استخالص ألياف الكتان: )الكتان -ج                     

 (الكتاناستعماالت   -والميكانيكية

 :األلياف البروتينية الطبيعية -1

-التركيب الكيميائي–الفحص الميكروسكوبي  -أنواعه-مصادر الصوف:)الصوف-أ

 (الخواص الطبيعية والكيميائية والميكانيكية

الفحص  -كيفية استخراج الحرير وأنواع دودة القز:)الحرير الطبيعى -ب

 .ية والكيميائيةالخواص الطبيع -التركيب الكيميائي -الميكروسكوبي
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 :األلياف النصف صناعية -4

الخواص الطبيعية والكيميائية  -طريقة تحضيره وغزله)رايون الفسكوز - أ

 (والميكانيكية

الخواص الطبيعية والكيميائية  -تحضير وغزل األلياف)رايون األسيتات  - ب

 (والميكانيكية

 :األلياف الصناعية -3

الخواص  -طرق التحضير –المسمى التجاري لأللياف :)ألياف البولى استر-أ              

 الطبيعية 

 (والكيميائية والميكانيكية

الخواص الطبيعية  -طرق التحضير –المسمى التجاري لأللياف :) النايلون-ب             

 والكيميائية 

 (والميكانيكية

 (العسر المؤقت والدائم -مصادره -معالجته -أهميته)الماء  -5

 (طرق قياسه -أهمينه فى عملية التنظيف -تعريفه)للماء التوتر السطحى  -1

 .دراسة ميكانيكية عملية التنظيف والعوامل المساعده لها -7

 .أنواع الغساالت المتوفرة فى األسواق ومميزات كل نوع -8

 

القواعد العامه للطرق التى يجب مراعاتها عند ازاله البقع المختلفه من المالبس والمنسوجات مع  -9

 .عتبار خواص كل نسيج ومن ثم تطبيقها عمليااالخذ فى اال

 .دراسة طرق التبييض المختلفة واستخداماته -24

 .دراسة التنظيف الجاف والمواد المستخدمه فيه -22

 .دراسة تقوية المنسوجات وأساليبها والمواد المستخدمة فيها -21

 

 :االطار التتبيقي:ثانيا

 :بالطرق اآلتية( النصف صناعية -البروتينية -السليلوزيه)تمييز األلياف الطبيعية  -2

 الفحص الميكروسكوبي -

 .احتراق األلياف باللهب -

 .التقطير الجاف للكشف عن طبيعة الغازات المنبعثة بعد تحليل العينه -

 .التمييز بالكواشف الكيميائية المختلفة -

 .البطاقة االرشادية العالمية للعناية للمنسوجات والتعريف بكل رمز  -1

الطرق العلمية التى يجب اتباعها عند العناية بالمنسوجات المختلفة كال حسب  -4

 (التخزين-الكي -التجفيف -الغسيل)خواص كل نسيج من حيث 

 .األنواع المختلفة للبقع والمواد المذيبة لكل منها -3

 .الطرق المعملية العلمية المطبقة الزالة األنواع المختلفة للبقع -5

 ي :طرق واستراتيجيات التدر

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع
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أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حياث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعاات العمال  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . ق العمليالتطبي -

 

 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .سجالت المالحظة -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

) عملى +نظري

 أعمال السنة(

25 

25 

25 45 155 

 المصادر والمراجع:

 1993, 4دراساتفي النسيج, دار الفكر العربي, ط  :إنصاف نصر و كوثر الزغبي -

  1996 تكنولوجيا صباغةاأللياف الصناعية وخلطها, مكتبة اإلسكندرية, : أحمدالنجعاوي -

 . 1996 دراسات في المالبسوالنسيج, دار البيان العربي, :عليةعابدين -

 م1441-دار القلم للنشر والتوزيع-األولىالطبعة -علم المنسوجات:السمان,سامية ابراهيم -

 

- Marjory L.Y.Essentials of textiles – ED. Hoit ,Rinehart and 

winston,INC.1992 
- Tortor P. and collier B. understsnding textiles – Machmillan CO. Publisher -

1997. 

-  
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 ـــ ثالثال

 

 أهداف المقرر:

اإلبرة, ) تتعرف الطالبة على الخامات األدوات الالزمة للتطريز اليدوي  -

 (.الخيوط, واألشرطة, واألقمشة المناسبة 

 .تتعرف الطالبة على األسس الفنية والقواعد المتبعة في التطريز اليدوي  -

تتدرب الطالبة على أسلوب تنفيذ الغرز األساسية , والمبادئ األولية للتطريز  -

 .تخدام خيوط التطريز اليدوي باس

 .تكتسب الطلبة مهارة استخدام تلك الغرز في أنتاج أعمال فنية وملبسيه  -

التكبير, والتصغير, واإلضافة, ) تتعرف الطالبة على طرق التصميم مثل  -

 (.واحذف 

تتدرب الطالبة على التقنيات الزخرفية التي يمكن تنفيذه بماكينة الخياطة عن  -

 .اإلبرة والخامات المختلفة إلنتاج تأثيرات متعددة طريقاستخدام الدواسات و

 محتوي المقرر:

 أوالً : الجانب النظري :

 مفهوم التطريز -

 -التطريز فى العصور المختلفه: -

 العصر المصرى القديم . -

 العصر االغريقى -

 العصر اليونانى الرومانى -

 العصر االسالمى -

 اهم انواع التطريز فى العصر االسالمى -

 المستخدمه فى التطريزالخامات  -

 بعض الخامات المساعده(-المقصات-االطر-االبر-الخيوط-) االقمشه -

 التطربز فى الدول االسالميه المختلفه -

 التطريز فى بعض الدول العربيه -

 الزخارف -

 الزخارف االسالميه -

 الزخارف الشعبيه -

 التصميم الزخرفى -

 انواع التصميم -

 مصادر التصميم -

 التحوير الزخرفى -

 العمليه التصميميه  -

 انواع غرز التطريز المختلفه -
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 ثانيا:االطار التتبيقي:
التدريب على تنفيذ غرز التطريز األساسية باستخدام خياوط التطرياز وكاذلك 

 :أشرطة الستان وهي 

 .غرزة الفرع البسيط والفرع المركب  -

غاارزة السلساالة بأنواعهااا , السلساالة المتصاالة , السلساالة المنفصاالة ,السلساالة  -

 .بلونين 

 .غرزة البذرة ,غرزة الركوكو  -

 .غرزة رجل الغراب المتالصقة والمتباعدة , غرزة الظل  -

 .الحشو المسطح والبارز -

 البوانستان -

 العجمية -

 البطانية -

 العقدة -

 ضلع السمكه -

 البروكاتال. -

اسااتخدام الماكينااة فااي التطريااز اآللااي والتعاارف علااى أشااكال تاادريب الطالبااة علااى  -

الزخارف التي يمكن الحصول عليها, وعلى أناواع الخياوط المناسابة لهاذا الناوع مان 

 .التطريز والتقنيات الخاصة به

) تدريب الطالبة على تزيين القطع الفنية أو الملبسية باساتخدام النسايج المضااف -

 بطرق مختلفة ( الزجزاج المتقارب ) اآللية بواسطة غرزة الحشو ( االبليك

القيام بعلمية التطريز و القص خارجياَ ثم تثبيت القطع على األرضية باستخدام غرزة الماكينة -

 .العادية على حدود القطع 

 امكانية اضافة غرز جديدة تبعا لمستحدثات التطور الجديد فى مجال التصميم والتطريز. -

 :التدري طرق واستراتيجيات 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاا الطالبااات عبار اإلنترناات . باالمقرر تعارض للطالبااات فاي المحاضاارة 

 .خارج وقت المحاضرة

حياث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعاات العمال  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 والتطبيق العملي   البيان -

 .تقوم كل طالبة بعمل عينات لكل درس وتثبيتها في ملف خاص بالمادة -

تقوم كل طالبة بتنفياذ عمال فناي تختااره مساتخدمة فاي ذلاك بعاض الطارق واألسااليب  -

 .التي سبق أن تدربت عليها
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 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .سجالت المالحظة -

 الدرجات:توزيع 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 

 

 

 :المصادر والمراجع

 م1441الزهراء,الرياض,البسام,ليلى صالح,ليلى عيد الغفار فدا,التطريز اليدوى,دار  -

سنجر,التطريز بواسطه ماكينه الخياطه,بيروت:ترجمه مركز التعريب والترجمه, الدار  -

 م.2998العربيه للعلوم ,

الموسوعة في فن وصناعة التطريز  -أسامة محمد حسين وآخرون –ماجدة محمد ماضي  -

 م1445 –القاهرة  -دار الفكر العربي –

 م1421الرياض –دار الزهراء  -من فنون التطريز اليدوي -أيناس عصمت عبدهللا -

جامعة الملك  -القيم الجمالية للتطريز وكيفية تحقيقها–سوزان غلي عبد الحميد مبروك  -

 م  .1422سعود 

-القاهرة -عالم الكتب –التصميم الزخرفي في المبس والمفروشات -ثريا سيداحمد نصر -

 م1441
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 عملى3نظرى+1

 ـــ الثالث

 

 

 أهداف المقرر:

 .التعرف على أدوات التفصيل والحياكة  -

 .التعرف على أدوات القص -

 .التعرف على أدوات القياس -

 –أجزائها  –أنواعها  -تاريخها ) التعريف بماكينة الحياكة المنزلية من حيث  -

 (تخصصها 

 .التدريب على تشغيل ماكينة الخياطة واستخدامها بطريقة صحيحة -

 .ة الخياطة ,وإصالح أعطالها الممكنة ينكاالتدريب على صيانة م -

 مخفي(-شفتين-شفةواحدة(.التدريب على تركيب السحاب بأنواعه  -

 (.السجاف , البييه)التدريب على طرق تنظيف الحردات  -

عروة البريد , عروة القيطان , عروة ) التدريب على عمل العروى بأنواعها  -

 .( البييه , عروة الجاكيت 

  .التدريب على استخدام الكلف ,األشرطة ,الدانتيل  -

 االلمام  بالطرق المختلفة لمعامله االقمشه الخاصة أثناء الحياكة  -

 .التعرف على األسس الفنية للكي -

 محتوي المقرر:

 أوال:االطار النظري:

 .أدوات التفصيل والحياكة  -

 –أجزائها  –أنواعها  -تاريخها ) دراسة ماكينة الحياكة المنزلية من حيث  -

 )تخصصها

 : الحياكةماكينة في  األجزاء األساسيةدراسة  -

 األجزاء الميكانيكية( -األجزاء المساعدة -)األجزاء الرئيسية

 اختبار قوة الشد. -

 .يانة ماكينة الحياكة ,وإصالح أعطالها الممكنة ص -

 األسس الفنية للكي -
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 ثانيا:االطار التتبيقي:

التفصيل والخياطة من حيث مسمياتها , واستعماالتها , طرق تعريف بأدوات  -

 حفظها والعناية , وطرق تجهيز القماش وطيه .

طريقة تشغيلها, لضمها, تعبئة المكوك, ضبطها,  الحياكة:نة يكااستخدام م -

 التدريب على تغيير اإلبرة, تدريب على تغيير القدم الضاغط.

 الزوايا والمنحنيات , الغرز الزخرفية .التدريب على الدرز المستقيم ,درز  -

, الخياطة )االنجليزية(أنواع الخياطات والتنظيف وتشمل ) الخياطة البارزة  -

 .)الفرنسية(المسطحة 

 سم (2-سم1طريقة عمل الكسرات ) -

 مخفى( -ظاهر (تركيب السحاب بطرق مختلفة  -

 .تركيب البييه على حردتي الرقبة واإلبط بطريقتين ) ظاهر ,مخفي ( -

  )وسط –)طرف تركيب الكلف و األشرطة و الدانتيل  -

تركيب السجاف على حردة الرقبة باختالف أشكالها ) دائري , مربع ,مثلث (و  -

 حردة اإلبط .

غرزة الماكينة  -الشاللة -اللفقةالغرز اليدوية األساسية في الخياطة وتشمل )  -

 اليدوية(

 تركيب األزرار بأنواعها , الكبش , الكبسون . -

,وإصالح أعطالها وتشمل ) تجميع الخيوط ,انقطاع الخيط  حياكةنة اليكاتزييت م -

  نة عن العمل ,عدم الدرز مع وجود الخيط ... الخ (.يكا, كسر اإلبرة ,توقف الم

العروة عمل العروى بأنواعها المختلفة وتشمل )عروة البريد , عروة البييه ,  -

 ( . اآللية

 حياكة جيب التنورة )جيب سحرى( -

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .ا في المحاضرةصغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحه

 . البيان العملي -
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 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 

 

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 

 

 :المصادر والمراجع

دار  – الدليل المصور الستخدام مكنة الخياطة المنزلية -الهام أحمد العبالنى  -

 1441 -الزهراء للنشر والتوزيع

 -دليلك المصور الى الخياطه الشامله: شرح دقيق ومفصل مع صوره لكل خطوه -

–لبنان -دار الحكايات للطباعه والنشر والتوزيع–ترجمه محمد خليل فرحات 

 م1447-بيروت

دراسات في الماكينات وأسس تنفيذ المالبس. الطبعة   -علية عابدين,زينب الدباغ -

 ( . 2984األولى. )

 ( .2994ايتون ,جان . موسوعة الخياطة .الطبعة األولى.دار الرشيد ) -

 (.2991يميا )موسوعة الخياطة سنجر. أسرار الخياطة:لبنان: أكاد -

 (.2991مبادئ الخياطة:لبنان: أكاديميا )  موسوعة الخياطة سنجر. -

دار البيان –زينب الدباغ وعليه عابدين: دراسات فى الماكينات واسس تنفيذ المالبس  -

 م2984-جده-العربى

 م2995-ابن سينا-عنايات المهدى : تعلمى اصول الخياطه والتفصيل -

 م 1443 –مكتبة المجتمع العربي  –مبادئفي الخياطة -خلودبدرغيث -

 م.2997-القاهرة -وزارة التربيةوالتعليم -صناعة المالبس الجاهزة- -

- Wood, D .The Practical Encyclopedia Of Sewing. London : 

Lorenz- Books.( 2000         

- Hosegood, B.. The Complete BooK Of sewing, New york : 

DorlingKindersley publishing INC .  (1996 
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         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 أهداف المقرر:

 تعريف الطالبة بمجاالت االقتصاد المنزلى. -

إكساب الطالبة االتجاهات السليمة والعادات والمهارات والقدرات التى تجعل من الطالبة  -

 شخصيه نافعة فى المجتمع.

 االقتصاد المنزلى.فهم وتقدير العلوم التى يقدمها علم  -

 توسيع مدارك الطالبة بمجاالت العمل فى االقتصاد المنزلى -

 محتوى المقرر:

 تعريف باالقتصاد المنزلى . -

 نشاه وتطور االقتصاد المنزلى فى العالم والمملكة العربية السعودية. -

 فلسفه االقتصاد المنزلى . -

 عالقة االقتصاد المنزلى بالعلوم األخرى. -

السكن  –المالبس والنسيج  –االقتصاد المنزلى ) الغذاء والتغذية التعرف بمجاالت  -

 اإلرشاد فى مجال االقتصاد المنزلى (. -االمومه والطفولة   –واداره المنزل 

 مجاالت العمل فى االقتصاد المنزلى . -

 دور االقتصاد المنزلى فى التنمية المجتمعية. -

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

ات صالة باالمقرر أفالم وعروض تفاعلية ذ:  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . أحد موضوعات المقرر تكليف الطالبات بعمل بحوث عن -

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث  -
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 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 

 مشاركة+بحث+السنة(

25+1+11 15 155 

 

 :المصادر والمراجع

جهاز الطبع والنشر  –ايزيس نوار واحرون  –مبادئ علم االقتصاد المنزلى  -
 ( .7891) –جامعة االسكندرية  –للكتاب الجامعى 

مفاهيمها( -( اداره الموسسات االجتماعيه) اسسها2999صالح الدين جوهر ) -

 القاهره.-مكتبه عين شمس

 –(  0222) –ليلى الخضرى واخرون  –االتجاهات الحديثة فى علوم االسرة  -
 دبى . –دار القلم للنشر والتوزيع 

 جدة  . –( 0222) –د المنزلى االقتصا-احسان الحلبى  -

( اساسيات االداره ) المبادئ والتطبيقات الحديثه( تعريب 1444جاري ديسلر) -

 السعوديه.-الرياض-دار المريخ للنشر والتوزيع-عبد القادر محمد عبد القادر

داره االعمال)مدخل وظيفى( الدار الجامعيه للطبع ( ا1444جميل احمد توفيق ) -

 االسكندريه.–و النشر والتوزيع 

الدار الجامعيه للطبع والنشر  –( االداره العامه 1442ثابت عبد الرحمن ادريس ) -

 االسكندريه.-والتوزيع

مكتبه التربيه -( محاضرات فى اداره المنزل الحديث1442ربيع محمود نوفل ) -

 مصر.-المنصوره-الحديثه

لعصر بين النظريه والتطبيق( (االداره ومتغيرات ا1444زينب محمد حقى ) -

 القاهره.-عين شمس ةمكتب

-الدار الجامعيه للنشر والتوزيع-(االداره المعاصره1444على شريف) -

 االسكندريه.

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 العتيبىاالسم :  د/مريم خلف 

 التوقيع :
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 ـــ الثالث ــ 2 أس  النظام االقتصادي في اإلسالم

 

 أهداف المقرر:
جمعاً وإنفاقاً , وعالقة المجتمع التعريف بالمنتج اإلسالمي للحياة االقتصادية في عالقة اإلنسان بالمال 

المالية بعضتم مع بعض توزيعاً وتداوالً , وبيان القواعد واألحكام الشرعية التي تضبط الحياة 

االقتصادية , والمعامالت المالية مع المقارنة الموجزة بالنظم االقتصادية الوضعية بتدف بيان سمات 

 االقتصاد اإلسالمي , وخصائصه األساسية .

اعى عند تدري  هذا المقرر شمول المفردات , وعدم اإلغراق في جزئيات فقه المعامالت , أو وير 

 التحليل االقتصادي ومحاولة الجمع بينتما .

 :محتوى المقرر

 .المدخل إلى دراسة النظام االقتصادي اإلسالمي : أوالً 

 ويتضمن ما يلي :

 ـ تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي ومصادره :1

التعريف : ) تعريف االقتصاد لغة , وعند علماء المسلمين , وتعريف علم النظام االقتصادي أ ـ 

 اإلسالمي , وتفريقه عن العلوم المشابتة له ( .

 ب ـ المصادر : القرآن والسنة  واالجتتاد , مع ذكر األمثلة منتا والخاصة بالناحية االقتصادية .

 ؤلفات الخاصة .ج ـ المراجع : الموسوعات الفقتية , الم

 ـ نشأة النظام االقتصادي اإلسالمي وتتبيقه :2

وبداية تتبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في المدينة , ومظاهر ذلك ,  أ ـ النشأة : عصر النبي  

 ) مع اإلشارة إلى العصر الجاهلي وأبرز مظاهره االقتصادية ( .

ي عتد الخلفاء الراشدين , ومن بعدهم , ب ـ التتبيق : تتبيق النظام االقتصادي اإلسالمي ف

 واالزدهار االقتصادي الذي حصل للمجتمعات اإلسالمية , وأسبابه .

 ج ـ كيفية تتبيق النظام االقتصادي اإلسالمي في العصر الحديث .

 ـ األنظمة االقتصادية الوضعية :3

 أ ـ النظام الرأسمالي الحر , النظام الرأسمالي المختلط .

 االشتراكي , النظام االشتراكي المختلط .ب ـ النظام 

 يدرس في كل نظام مفتومه , نشأته , أسسه , مبادئه , انتشاره , مساوئه .

 ـ خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه :4

 … ( .أ ـ الخصائص ) ربانية المصدر , الموازنة بين مصلحة المجتمع والفرد 

االقتصادية , تحقيق حد الكفاية , ضبط النشاط االقتصادي بضوابط ب ـ األهداف ) تحقيق التنمية 

 … ( .شرعية 

 ـ مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي :1
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أ ـ المبادئ االعتقادية ) المال مال هللا , الرزق من هللا , االستخالف , التسخير واالنتفاع , المال 

 ش موضوع المشكلة االقتصادية ( .وسيلة لتاعة هللا , كفاية الخيرات لحاجة البشر , يناق

ب ـ المبادئ التشريعية ) األمر بالقسط , أداء األمانات , الوفاء بالعتد , التراضي , التشديد في 

 … ( .المحافظة على أموال الضعفاء , الغنم بالغرم 

 ج ـ المبادئ األخالقية ) الصدق , السماحة , النصيحة , القناعة ( .

 :القتصادي اإلسالمي أس  النظام ا: ثانياً 

 ـ الملكية العامة والخاصة :1

 .أ ـ تعريف الملكية , أهميتتا , وسائل المحافظة عليتا , أقسامتا 

ب ـ اكتساب الملكية ) مفتوم االكتساب والحث عليه , ووسائله المباحة والمحرمة ـ الربا , والميسر , 

 …( .والغش 

 ج ـ اإلنفاق , مفتومه , وضوابته .

 ية االقتصادية المقيدة .ـ الحر2

 أ ـ مفتوم الحرية االقتصادية وضوابط تقييدها .

 ب ـ تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وحدوده .

 ـ التكافل االجتماعي االقتصادي .3

 أ ـ مفتوم التكافل االجتماعي االقتصادي وأهميته .

م العامة للزكاة مع التركيز على ب ـ وسائل التكافل االجتماعي االقتصادي ) الزكاة ـ تبيين األحكا

 …( .زكاة الثروة النقدية والتجارية ـ الصدقات واألوقاف 

 ثالثاً : التوزيع والتبادل 

 ـ التوزيع : مفتوم التوزيع ومنتج اإلسالم في عدالة التوزيع .1

 ـ التبادل :2

 أ ـ مفتوم التبادل .

 …(والبيع على البيع  ب ـ آداب وضوابط التعامل في السوق ) النتي عن النجش ,

 ج ـ حكم التسعير .

 :المصارف والتأمين :  رابعاً 

 ـ المصارف 1

 أ ـ تعريفتا , ونشأة النقود وتتورها .

 ب ـ أنواع المصارف , المركزية , المتخصصة , التجارية , اإلسالمية .

 المصارف التجارية : نشأتتا , أعمالتا , حكم التعامل واإليداع فيتا .

 اإلسالمية : نشأتتا , أعمالتا البديلة عن الربا , مستقبلتا .المصارف 

 ـ التأمين :2

 أ ـ تعريفه , نشأته , اإلزالة الجماعية للختر في اإلسالم .

ب ـ أنواعه : أنواعه بحسب موضوعه : ) التأمين على الحياة , على السيارة , على الرخصة , 

يقوم عليتا : ) التأمين التجاري , التأمين  , وأنواعه بحسب الفكرة التي… ( التأمين الصحي

 … ( .االجتماعي , التأمين التعاوني 

 يدرس في كل نوع : مفتومه , العالقة بين أطرافه , حكمه مع دعم ذلك بقرارات المجامع الفقتية .
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 :الدرجة النهائية وتوزيعها  

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية
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 الكتب المقررة والمراجع :
 هـ .1455ـ النظام االقتصادي في اإلسالم , د . محمود الختيب , مكتبة الحرمين , الرياض , 1

ـ مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم , د . سعيد مرطان , مؤسسة الرسالة , بيروت , 2

 هـ .1451

 النظام االقتصادي في اإلسالم , د . رفعت العوضي .ـ 3

 

موافقة مجلس قسم الدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة 

 هـ7344/ 7340:  للعام  الدراسي 

 هـ 7340/ 3/  71:  والتي عقدت بتاريخ 

 : موافقة مجلس الكلية بجلسته السادسة للعام  الدراسي

 هـ 1433/ 1432

 هـ 7340/ 3/  07:  والتي عقدت بتاريخ 

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نعيمة السنيد.أ:  االسم 

 :التوقيع
 نورة الزعاقي/ د  :االسم 

 :التوقيع 
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 متتلب سابق المستوى الدراسية اتساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 نف 1523 الثالث 2 2 علم نف  النمو نف 2333

 

 أهداف المقرر :
 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون التالبة قادرة على  :  

 .مفهوم علم النفس , أهميته , اتجاهاته  التعرف على - 1

 .تحديد القوانين العامة للنمو -1

 التعرف على العوامل التي تؤثر على النمو . – 4

 على المعلومات .تحديد أهم طرق دراسة علم نفس النمو ووسائل الحصول  – 3

 من قبل الميالد حتى المراهقة . وخصائصه في المراحلالتعرف على مراحل النمو المختلفة  – 5

 التمييز بين مطالب النمو الخاصة بكل مرحلة من مراحل العمر . - 1

 التعرف على بعض مشكالت الطفولة والمراهقة وكيفية التعامل معها . – 7

 رر في التعرف على كيفية التعامل مع التلميذات ومواجهة احتياجهن االستفادة من دراسة المق – 8

 موضوعات المقرر :

 تعريف علم نفس النمو , اتجاهاته , أهميته ) نظرية , تطبيقية , تربوية ( مظاهره .  -2

 اإلكلينيكي ( . –التجريبي  –مناهج البحث في علم نفس النمو ) الوصفي  – 1

 . القوانين العامة للنمو – 4

 العوامل المؤثرة في النمو . – 3

 مطالب النمو . – 5

 مراحل النمو وتشمل : – 1

 مراحل النمو كما ورد في القرآن الكريم  . -

 مرحلة ما فبل الميالد وبعض مظاهر النمو الخاصة بها . -

 المتأخرة ( وبعض مظاهر النمو الخاصة بها . –المتوسطة  –مرحلة الطفولة ) المبكرة  -

 المتأخرة ( وبعض مظاهر النمو الخاصة بها . –المتوسطة  –مرحلة المراهقة ) المبكرة  -

 بعض المشكالت الخاصة بمرحلتي الطفولة والمراهقة . -7

 طرق واستراتيجيات التدريس: 
 المحاضرة . –

 المناقشة والحوار. -

 .التعلم التعاوني –

 . الدراسةالذاتية-
 : سائلوتقنياتالتعليمو 
 . السبوراتبأنواعهاالمختلفةالتقليديةوالحديثة -

 . أجهزةالعرضالحديثة–

 . شبكةالمعلومات -
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يمكنلمنيقومبتدريسالمقرراستخدامطرقواستراتيجياتوطرقتقويموأنشطةووسائلمختلفةبمايتفقمعط

 بيعةالمادةالعلميةوظروفالكليةوالطالبات

 : أساليبالتقويم

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 2

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 1

 االختبارات األدائية والعملية  والبحوث الجماعية والفردية. – 4

 : توزيع درجات المقرر

 
 درجةأعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 ) أعمال السنة(نظري

15 
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 المراجع :
 . 1447حامد زهران"علم نفس النمو" القاهرة, عالم الكتب, - 2

 . 1441فاديه حمام,على احمد,علم نفس النمو,الرياض دار الزهراء  -1

 فؤاد البهى السيد, " األسس النفسية للنمو "القاهرة,دار الفكر العربى .-4

عمر -5 1441الطفل السلوكية والتربوية,دار الزهراء للنشر والتوزيع,فاديه حمام "مشكالت -3

 . 2312الرياض,دار الزهراء  2المفدى,علم نفس المراحل العمرية,ط

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام كلية موافقة مجلس ال

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 تغذية االنسان 2323/تغذ

 

 تغذ 2313 الرابع 2 2

 

 :أهدافالمقرر

 الطالبات بعمليتى الهضم واإلمتصاص تعريف -

 بالطاقة ومركباتهاف تعرال -

 تمثيل الدهون والبروتين والكربوهيدراتالتعرف على الجهاز الهضمى وكيفية  -

 تتبع  لعمليات التمثيل الغذائى للعناصر الغذائية فى الجسم -

 تمثيل االمالح والفيتامينات فهم -

 .التعرف على التصنيفاتالمختلفةلألغذية واألمراضالناتجةعنسوءالتغذية -

 

 :محتوىالمقرر
 .الجهاز الهضمى وطرق اإلستفادة من الغذاء  -
 الطاقة ومركباتها -
 التمثيل الغذائى للكربوهيدرات -
 األمراض الناتجه عن نقص او زيادة الكربوهيدرات -
 التمثيل الغذائى للبروتينات -
 امراض نقص او زيادة البروتين -
 التمثيل الغذائى للدهون -
 امراض زيادة او نقص الدهون -
 (A,D,B,Cالتمثيل الغذائى للفيتامينات ) -

 (A,D,B,Cالناتجة عن نقص و زيادة الفيتامينات) األمراض -
 (Ca,Na,P,Fe,Mg) العناصر المعدنيةالتمثيل الغذائى  -
 Ca,Na,P,Fe,Mgاألمراض الناتجة عن نقص و زيادة العناصر المعدنية ) -    

   

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

لعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات أو تطا. تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حياث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعاات العمال  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 

 : أساليب التقويم
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 لمستمر من خالل :التقويم ا

 .االختبارات  -

 . األبحاث -

 

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 

 مشاركة+بحث+السنة(
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 :المراجعالمصادرو

أساسياتالغذاءوالتغذية,الطبعةاألولى,دارالمعرفة ٠٢٢٢تسبىمحمدرشاد  -2

 .الجامعية,األسكندرية

 .علمالتغذيةالعامة,الدارالعربيةللنشروالتوزيع,القاهرة -٠٢٢٢حامدالتكرورى -1

 -سميرمحمدأحمد -4

 .,تغذيةاإلنسان,جامعةاألسكندرية,مكتبةالمعارفالحديثة,األسكندرية٠٢٢٠

,األحياءالدقيقةوفساداألغذية,جامعةاالسكندرية,مكتبة ٠٢٢٢عمرعبدالرحمنالبنا -3

 .المعارفالحديثةاألسكندرية

 ٠٢٢٢ ) عمرعبدالرحمنالبنا -5

 .,التسممالغذائىالبكتيرىوالفطرى,جامعةاالسكندرية,مكتبةالمعارفالحديثة,األسكندرية(

 .المعارف,األسكندرية,أمراضسوءالتغذية,الطبعةاألولى,منشأة( ٠٢٢٢ ) ليلىالسباعى -1

 ٢١١١ ) ف,ترجمةأمااللشاميوآخرون .موترامد -7

 ,التغذيةالصحيةلالنسان,الطبعةالثانية,الدارالعربية(

8-  

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 فعلية محتسبة 

أس  تصنيع وحفظ  2333/تغذ

 الغذاء

 

2 3 

 عملى 2نظرى+ 1

 ـــ الرابع

 

 

 أهداف المقرر

 .التعرفعلى أسس تصنيع وحفظ األغذية   -

انتاج بعض عصائر الفاكهة والشراب الطبيعى والصناعى والجيلى والمربات  -

 .الطماطم واأللبانوالمرمالد ومنتجات 

 .توضيح كيفية تصنيع المنتجات الغذائية وحفظها للمشاريع الصغيرة  -

 .التدريب على جودة المنتجات الغذائية وسالمتها من الناحية الصحية -

 محتوى المقرر:

 أوالً: الجانب النظري:

 .فساد األغذية -

 .الخطوات العامه العداد الخامات الغذائية لعمليات التصنيع والجفظ -

 .الخطوات العامه لتصنيع العصائر الطبيعية  -

 .الخطوات العامه لتصنيع شراب الفاكهة الطبيعى والصناعى -

 .خطوات تصنيع منتجات الطماطم  -

 .خطوات تصنيع  منتجات األلبان -

 -التبريد والتجميد -التمليح -التدخين -التجفيف)الطرق المستخدمة لحفظ األغذية  -

 (التعليب  -التخليل

 ثانيا:الجانب التتبيقى:

 .تصنيع العصائر الطبيعية -

 .تصنيع الشراب الطبيعى والصناعى -

 الجلى والمرمالد/ المربى-تصنيع منتجات الطماطم -

 .تصنيع اللبن الزبادى والكريمه المثلجة -

 -التبريد والتجميد -التمليح -التدخين -التجفيف)استخدام طرق الحفظ المختلفه  -

 .فظ بعض األغذية فى ح( التعليب -التخليل

 طرق واستراتيجيات التدري :

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حياث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعاات العمال  -

 .عملية التي تم طرحها في المحاضرةصغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة ال

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 :أساليب التقويم 
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 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث  -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) 

 السنة(أعمال 

تقييم أعمال 

السنة 

 )عملى(

15 
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 25العملى        

  45النظرى       
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 المصادر والمراجع:

 طبعه الثالثة , دار المدنى  بجدة, التغذية العالجية, ال1449المدني خالد علي,  -

 .مكتبه بستان المعرفه االسكندريه.1443علوم وتصنيع االغذيه,د.محمد خليل واخرون,1

جامعه -المكتبات نعمادة شئو.2985,واخرون الصناعات الغذائيه,د.يحي محمد حسنمبادئ -

 سعود

 

Kathryn Pinna and Ellie Whitney( 2009): Understanding Normal and 

Clinical Nutrition,  eighth edition , Brooks Cole.  

Peggy S. Stanfield ( 2010):  Nutrition and diet therapy: Self instructional 

approaches, Jones and Bartlett publishers. 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

  2985أحمد بهي الدين شاهين , حفظ األغذية وتكنولوجيا األغذية,  -1

  2998مصطفى نوفل , الطريق إلى الغذاء الصحيح ,  -4

معهد الكفاية  -زء االول الج -السيد احمد كامل ابو النيل : تكنولوجيا حفظ وتصنيع االغذية  -3

 ( 2992جامعة الزقازيق ) -االنتاجية 

 ( 2987دار المعارف ) -القاهرة  -حمزة محمد محمد السيد النخال :علم االحياء الدقيقة  -5

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kathryn%20Pinna
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ellie%20Whitney
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رقم و رمز 

 المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

أس  وتنفيذ  2123لب 

 المالب 
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 عملى 3نظرى+1

 لب  2113 الرابع

 

 أهداف المقرر: 

 نشأة الباترون وتطوره عبر الحضارات و العصور المختلفة . التعرف على -

 على الباترون األساسي وأهميته وأنواعه. التعرف -

تبعاة لعمال كال على طرق الحصول على البااترون, واألساس العلمياة الم التعرف -

 طريقة 

 تدرس أسس وتقنيات رسم الباترون األساسي.  -

 مناسبة لالوقات المختلفة . تنوراتاختيار  تدريب علىال -

بمقاساااها الشخصاااي و وضاااع  للتناااورةعلاااى رسااام البااااترون األساساااي  التااادريب -

 الموديالت المختلفة عليه وتنفيذها .

علااى وضااع الباااترون علااى القماااش مااع أخااذ عالمااات القااص والخياطااة  التاادريب -

 باألسلوب المناسب للقماش.

 مهارة االقتصاد في القماش أثناء وضع الباترون . اتقان -

 باألسلوب العلمي المناسب  تنورةمهارات خياطة وإنهاء وتجميل ال اكتساب -

 على استخدام الكي أثناء مراحل العمل. التدريب -

 محتوى المقرر :

 أوال:اإلطار النظري : 

 دراسة تاريخية لنشأة الباترون وتطوره عبر العصور المختلفة. -

 ف الباترون األساسي وأهميته وأنواعه.تعري -

 طرق الحصول على الباترون األساسي. -

 الفرق بين المالبس المحاكة وغير المحاكه. -

 تصميم الباترونات -

 الخلفية الالزمة لمصمم المالبس والباترونات -

 القواعد التى تحكم تصميم الباترون -

 . باترونات متنوعه من التنوراتتقنيات رسم  -

 داد األقمشة وتجهيزها لوضع الباترون.دراسة كيفية إع -

 ثانيا:اإلطار ا لتتبيقي:

 تنورة.رسم الباترون األساسي لل -

 تنفيذ قطعة ملبسية باستخدام الباترون الجاهز. -

تتضاامن تنوراتاسااتخدام األساااليب الفنيااة والعمليااة لتنفيااذ مااوديالت مختلفااة ماان ال -

 :اآلتي

 كسرات مع كالونيه -1

 كشكشة مع قصة عرضية -2

 كروازيه -3
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 كلوش -4

 موديل أمام كامل -5

 الجيب مع مرد فى منتصف االمام -6

 القصات -7

 تنفيذ موديل تنورة حر بالمقاسات الشخصية. -8

 . التنوراتجميل تاستخدام الوسائل المختلفة ل -

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

ارج وقات أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خا. تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . البيان العملى -

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 النهائيالمشروع +تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 
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 المصادر والمراجع :

 2007 -الرياض –دار الزهرء  -سناء معروف بخاري:الباترون االساسي -

 م2995-ابن سينا-عنايات المهدى : تعلمى اصول الخياطه والتفصيل -

 2999-بثينه الكفراوى:فن التفصيل والخياطه  -

 م2999-القاهرة -دار لبيان العربي-د.عليه عابدين: دراسات فى المرأة واألزياء  -

 -اطه الشامله: شرح دقيق ومفصل مع صوره لكل خطوهدليلك المصور الى الخي -

–لبنان -ترجمه محمد خليل فرحات دار الحكايات للطباعه والنشر والتوزيع

 م1447-بيروت
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 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 
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 ـــ رابعال

 

 -اهداف المقرر:

 (. الخيوط –لالبرالتعرف على الخامات واالدوات الالزمه للكروشيه )  -

 الكروشيه.التعرف على االسس الفنيه والقواعد المتبعه فى  -

التدريب على اسلوب البدايه فى الكروشيه وتنفيذ الغرز االساسيه والمبادئ االوليه  -

 الستخدام غرز الكروشيه بالخيوط المختلفه.

 .اتقان الطرق المختلفه لعمل اشكال الكروشيه  -

 التدريب على طرق ادخال اكثر من لون فى القطع المنفذه. -

-مفارش -فى انتاج قطع فنيه متكامله) مالبستعلم كيفيه االستفاده من الكروشيه  -

 (.الكروشيه المجسم-تاكسسوارا

 -محتوي المقرر:

 :أوال:االطار النظري

 تاريخ الكروشيه قديما. -

 الخيوط(-االدوات المستخدمه فى الكروشيه) االبر -

 تعليم الكروشيه باليد اليمنى -

 تعليم الكروشيه باليد اليسري -

 انواع الكروشيه: -

 التونسيالكروشيه  -

 الكروشيه الفيليه -

 الكروشيه المجسم -

 -البيضاوى( -المستطيل -المربع-المثلث-اساليب تنفيذ الكروشيه )الكروشيه المستدير

 الزياده والتنقيص فى الكروشيه -

 نماذج لبعض الغرز المخرمه  -

تجميع القطع -القواعد االساسيه لتشطيب الكروشيه ) ضبط قطع الكروشيه حسب المقاس -

 -لتشكيل الرداء مع بعضها

 ) الحواف( االنهاء بالكروشية -

 العراوى فى الكروشيه -

 .السحاب فى الكروشيه -

 طرق العنايه بالكروشيه -

 نصائح هامه لمتعلمى الكروشيه -
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 ثانيا:االطار التتبيقي

التدريب على تنفيذ الغرز االساسيه باستخدام الخيوط المختلفه وهى:)غرزه البدايه والسلسله -

 غرزه العمود بلفتين( -لعمود بلفهغرزه ا -المنزلقهالغرزة -

 التدريب على بعض الغرز الهامه والشائعه فن الكروشيه. -

 التدريب على ادخال اكثر من لون فالقطعه المنفذه . -

 -االشكال المختلفه من الكروشيه ومنها :بعض التدريب على عمل  -

 الشكل الدائرى. -

 الشكل المربع. -

 الشكل المستطيل. -

 المثلث.الشكل  -

 الشكل السداسي. -

 علم طرق تثبيته.يتبالتعرف على الكروشيه المجسم و تقوم الطالبه -

 (اوراق الشجر -الفراشات-رودمثل ) الو تصميماتالبه على عمل العديد من التتدرب الط -

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات أو . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال : study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . البيان العملى -

 تقوم كل طالبه بعمل عينات لكل غرزه تعلمتها فى ملف خاص. -

م كل طالبه بتنفيذ عمل فنى تختاره مستخدمه فى ذلك الطرق واالساليب التى تقو -

 سبق وتدربت عليها.

 

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -
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 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 النتائيةالدرجة 
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تقييم أعمال 
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 -المصادر والمراجع :

 مجالت الكروشيه المتخصصه . -

 1445-القاهره–ابن سيناء للطباعه والنشر -عنايات المهدى : كل شى عن الكروشيه -

- -PAM DAWSON-1985 THE COMPLETE BOOK OF CROCHET-

LONDON 

- -LAME PUBLISHINGCO.MENLO PARK-CROCHET-TEC 

HNIUQES PROJECTS BOOK 
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عدد الوحدات  اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 الدراسية  المعتمدة

متتلب  الساعاتعدد 

 عملي نظري سابق

 2313/حكي

BioCh 

 ةكيمياء حيوي

BioChemistry 
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 أهداف المقرر:

معرفة أهمية علم الكيمياء الحيوية , معرفة التركيب الكيميائي للمركبات الحيوية وخصائصها ودورها 

وتأثيرها على دور الخلية الحيوي من الناحية معرفة عملياتأيض المركبات الحيوية المختلفة  –الحيوي 

الكيميائية, إجراء تجارب للكشف على بعض المواد الغذائيةالحية, تنمية االهتمامات والميول العلمية , 

 تذوق العلم وتقدير جهد العلماء , معرفة المنجزات العلمية للعلماء المسلمين.

 مــحــتوى المقرر :

 النظرياالطار: أوالً 

 .علم الكيمياء الحيويةأهمية  .2

 .العصارات الهاضمة ودورها في عمليتي الهضم واالمتصاص -عمليتي الهضم واالمتصاص  .1

 .مقدمة عن التمثيل الغذائي .4

 :الكربوهيدرات .3

التمثيل الغذائي للمواد  -خواصها  والدور الحيوي  –تركيبها الكيميائي  –تعريفها 

 .وصور االختالل فيهالكربوهيدراتية والصور المختلفة للتنفس 

 (:الليبيدات)المواد الدهنية  .5

التمثيل الغذائي للدهون و الصور -خواصها  والدور الحيوي  –تركيبها الكيميائي  –تعريفها 

 .المختلفة لعمليات أيض الدهون واالختالل فيها

 :األحماض األمينية والبروتينات .1

التمثيل الغذائي للبروتينات - خواصها  والدور الحيوي –تركيبها الكيميائي  –تعريفها 

تصنيع اليوريا والصور المختلفة  -أيض نيتروجين الحمض األميني  -واألحماض األمينية 

 .الختالل هذه الوظيفة

 .الملوثات والمواد المسرطنة وتأثيرها على الخلية الحية .7

 االطار التتبيقيثانيا 

 :الكشف عن الكربوهيدرات  -

  -اختبار سليفانوف للسكريات االحادية الكيتونية   -اختبار موليش    -اختبار درجة الذوبان 

اختبار كشف اليود   -اختبار تكوين األوزازون   -(  اختبار فهلنج)تجارب االختزال

 .خطة التعرف على كربوهيدرات مجهولة  -للسكريات العديدة  

 :الكشف عن الدهون  -

اختبار  -اختبار خالت النحاس   -ر التصبن  اختبا -اختبار درجة الذوبان والبقعة الدهنية 

 .ليبرمان للكشف عن الكولسترول

 :الكشف عن االحماض االمينية والبروتينات  -

اختبار بيوريت  -درجة ذوبان البروتين   -(  Xanthoprotec)اختبار الزانثوبروتيك 

(Biuret( )عام للبروتينات.  ) 

 .خطة  الكشف عن مادة مجهولة  -
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 درجات:التوزيع 

 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) 

أعمال 

 +السنة(

عملى أعمال 

 سنة

 25العملى         25+  25

  45النظرى       

155 

 

 

 المصادر و المراجع

   ٢م1441:فريد شكرى عطايا وداليا فؤاد محمد  إبراهيم  ويةحيالكيمياء ال -

 ٢: عرسان المنسى ومحمد الشريدة  ويةحيالكيمياء ال مقدمة في -

 ٢لمنعم األعسر اعبد  وية : محمدلحيكتاب أسس الكيمياء ا -

العملية : عرسان المنسى ونزار فؤاد جاد اللة وعقاب العزام  4+ 1+2 ويةحيالكيمياء ال -

  ٢لشاعروعبد المجيد ا

 

- Biochemistry by Donald Voet and Judith G. Voet (Last edition) John 

Wiley & Sons Inc (New York, Chichester, Torronto, Singapore ) 

- Biochemistry by Lubert Stryer (Last edition) W. H. Freeman and 

Company (New York ) 

- Principles of Biochemistry by Albert L. Lehninger, David L, Nelson & 

Michael M. Cox (Last edition) Worth Publishers(New York ) 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 87صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةالعدد  اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 عالقات أسرية سكن 2313

 

 ـــ الرابع 2 2

 

 اهداف المقرر:

التعرف على اهميه االسره ووظائفها والدور الذى تلعبه فى رعايه افرادها  -

 وابنائها وحمايتها وتدعيم بناء المجتمع الذى يقوم عليها .

 االفراد داخل االسره والمجتمع.االلمام بحقوق وواجبات  -

التعرف على المعنىالذى اراده هللا من الزواج اساسا سكن وطمانينه وامن وموده  -

 وتراحم.

 المقومات التى يقوم عليها االستعداد للزواج. -

 .شريك الحياةااللمام باالسس السليمه التى يقوم عليها اختيار  -

ه اطفيالعه وسواء من الناحيه البنائيسرى التعريف بالمقومات االساسيه للتكامل اال -

االقتصاديه وفهم المسئوليات والوظائف التى يجب على االسره ان و الماديهو

 تحققها.

 التعرف على مفهوم التوافق والتكييف واالسس التى يقوم عليها. -

 -محتوى المقرر:

 مفهوم االسره واشكالها ووظائفها وتطورها ومراحلها. -

 زواجى .الزواج واسس التوافق ال -

 التنشئة االجتماعيه والعالقات االسريه. -

 مقومات االسره الناجحه والصالحه. -

 .هااالزمات االسريه وكيفيه مواجهت -

 التفكك االسرى واسبابه. -

 االنماط المختلفه للتفكك االسري. -

 الطالق واسبابه واثاره السلبيه على االبناء. -

 ىالتوافق مع مشكالت التفكك االسر -

 لتوافق مع مشكالت االسره.دور االسره فى ا -

 دور الدوله فى التوافق مع مشكالت التفكك االسري. -
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 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضمن عرض للماادة العلمياة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

التشااعبية لاابعض المواقااع اإللكترونيااة للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات 

 .والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات خاارج وقات . تعرض للطالباات فاي المحاضارة 

 .المحاضرة

ت عمال حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاا: study groupsمجموعات العمل  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث  -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 النتائياالمتحان 

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

ال نظري) أعم

 +مشاركة+بحثالسنة(

25  +

15+15 

15 155 

 

 :المصادر والمراجع

 -القاهره-مكتبه االنجلو المصريه-همدخل الى العالقات االسري -سميحه كرم توفيق  -

2991 

-للكتابه المصريه العامه الهيئ-االسره والحياه الزوجيه  -عثمان السعيد الشرقاوى  -

 2987 -القاهره

-االسكندريه-دار المعرفه الجامعيه-حسن محمد حسن واخرون: علم اجتماع االسره -

1444 

–ض الريا-دار الزهراء-حصه صالح المالك&ربيع محمود نوفل: العالقات االسريه -

 هـ2311 -السعوديه

–والتطبيق العالقات االسريه بين النظريه  -زينب حسين حقى & ناديه حسن ابو سكينه  -

 1441 -القاهره-مكتبه عين شمس

 1441 -االسكندريه-دار المعرفه الجامعيه-االسره والسكان -سلوى عثمان الصديقى & عبد المحى محمود 
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         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 متتلب سابق المستوى عدد الساعات الدراسية اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 سلم 154

104 Islam 

 ـــ الرابع ــ 2 أس  النظام السياسي في اإلسالم

 

 

 أهداف المقرر:
التعريف بالنظام السياسي اإلسالمي وأهم األس  التي يقوم عليتا , وإظتار تميزه على النظم 

 السياسية األخرى .

 :محتوى المقرر
 المدخل إلى دراسة النظام السياسي اإلسالمي : أوالً 

ـ تعريف النظام السياسي اإلسالمي ) تعريف السياسة لغة , علم النظام السياسي اإلسالمي اصتالحاً 1

. ) 

 ـ مصادر علم النظام السياسي اإلسالمي ومراجعه .2

 اإلسالم :ـ خصائص النظام السياسي في 3

 ) الربانية ـ الشمول ـ العالمية ـ الوستية ـ الواقعية ( .

 ـ األحوال السياسية في جزيرة العرب وعند الروم والفرس قبل اإلسالم .4

 :الدولة اإلسالمية في عتد النبوة : ثانياً 

 ـ العتد المكي : ) الفترة التمتيدية ( .1

 ـ العتد المدني : ) قيام الدولة ( .2

 التعريف بالدولة اإلسالمية والمقاصد الشرعية من إقامتتا .ـ 3

 ـ تنظيم الدولة وأبرز معالم السياسة الداخلية والخارجية .4

 :الدولة اإلسالمية في عتد الخلفاء الراشدين : ثالثاً 

 ـ تعريف الخالفة , وحكم إقامة الخليفة , وشروطتا .1

 لفاء الراشدين .ـ أبرز المعالم السياسية في عتد كل من الخ2

ـ أسباب الخالف السياسي بين بعض الصحابة , والموقف منه في ضوء عدالة الصحابة رضي هللا 3

 عنتم .

 :أركان الدولة اإلسالمية : رابعاً 

 ـ الحكم بما أنزل هللا : أهميته وحكمه , ارتباطه بالعقيدة , األدلة عليه .1

 . ـ الرعية ـ الشعب ـ : المسلمون , أهل الذمة2

 ـ الدار ـ اإلقليم ـ : دار اإلسالم , العتد , الحرب , البغي .3

 ـ ولي األمر ـ الحاكم ـ : مفتوم أولي األمر ) حقوقتم وواجباتتم , وجوب لزوم الجماعة ( .4
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 :السلتات الثالث في السياسة الشرعية والنظم األخرى : خامساً 

 ـ السلتة التنظيمية .1

 ـ السلتة القضائية .2

 السلتة التنفيذية . ـ3

 

 سادساً : العالقات الخارجية للدولة اإلسالمية  

 ـ العالقات الخارجية في السلم .1

 ـ العالقات الخارجية في الحرب .2

 

 :قواعد النظام السياسي في اإلسالم : سابعاً 

 .ـ الشورى 1

 ـ العدل .2

 ـ المساواة .3

 ـ الحرية .4

 

 .إلسالم مفاهيم معاصرة في ضوء ا: ثامناً 

 ـ العلمانية : معناها , أسباب ظتورها , موقف اإلسالم منتا .1

 ـ الديمقراطية : حقيقتتا , موقف اإلسالم منتا , الفرق بينتا وبين الشورى .2

 ـ العولمة السياسية : معناها , آثارها .3

 ـ حقوق اإلنسان في اإلسالم : 4

 الغربي لحقوق اإلنسان .أ ـ المقارنة بين المفتوم اإلسالمي والمفتوم 

 ب ـ دراسة أهم الحقوق التي أقرها اإلسالم لإلنسان . 

 ج ـ مناقشة بعض القضايا المعاصرة المتعلقة بحقوق اإلنسان .
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 :الدرجة النهائية وتوزيعها  

 توزيع درجةأعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 155 15 25+  25 السنة() أعمال نظري

 

 

 :الكتب المقررة والمراجع  

 هـ1423ـ النظام السياسي في اإلسالم : د . سليمان بن قاسم العيد , دار الوطن , الرياض , 1

ـ أصول نظام الحكم في اإلسالم مع بيان التتبيق في المملكة العربية السعودية , د . فؤاد  عبد 2 

 المنعم , مركز اإلسكندرية للكتاب . 

ـ النظام السياسي في اإلسالم , د . محمد عبد القادر أبو فارس , دار الفرقان , األردن , التبعة 3

 هـ .1455الثالثة , 
 

 

 لدراسات اإلسالمية بجلسته السادسة موافقة مجلس قسم ا

 هـ1433/ 1432:  للعام  الدراسي 

 هـ 7340/ 3/  71:  والتي عقدت بتاريخ 

 : موافقة مجلس الكلية بجلسته السادسة للعام  الدراسي

 هـ 1433/ 1432

 هـ 7340/ 3/  07:  والتي عقدت بتاريخ 

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نعيمة السنيد.أ : االسم 

 :التوقيع
 نورة عبد هللا الزعاقي/ د:االسم 

 :التوقيع 
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 متتلب سابق المستوى الدراسية اتساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 نف   2333 الرابع 2 2 علم النف  التربوي نف 2323

 

 توصيف المقرر:

لعلم النفس التربوي, ويهدف إلى تعريف الطالبة بأهمية يتناول هذا المقرر صورة معاصرة ومتكاملة وموجزة 

علم النفس التربوي ومجاالته, مع التركيز على عملية التعلم وشروطها ونظرياتها وانتقال أثر التعلم, وأهم 

تطبيقات علم النفس التربوي في مجال العملية التعليمية والتربوية, كما يعمل المقرر على تنمية مهارات 

ي إجراء بعض التجارب المعملية الخاصة بالتعلم واكسابهن مفاهيم علم النفس التربوي من خالل الطالبات ف

 إجراء هذه التجارب
 

 أهداف المقرر :

 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون التالبة قادرة على  :

 مفهوم علم النفس التربوي وأهميته وأهدافه.على التعرف  -

 وأشكالها وأنواعها.د مفهوم منحنيات التعلم يتحد -

 التعرف على المفاهيم األساسية عن التعلم وشروطه وانتقال أثر التعلم. -

تحليل أهم نظريات علم النفس التربوي وتطبيقاتها في ميدان العملية التعليمية واإلفادة من الخبرات  -

 والتجارب التي حدثت في مجاله.

 يقها.مفهوم تعديل السلوك واستراتيجياته وكيفية تطبتحديد  -

 تقدير  دور علم النفس التربوي في تطوير عناصر العملية التعليمية.  -

 جراء تجارب معملية في معمل علم النفس التربوي.إ -

 رسم  منحنيات التعلم الخاصة بنتائج التجارب المعملية التي تجريها. -

 نتائج التعلم التي توصلت إليها في ضوء التجارب المعملية التي تجريها.  مناقشة -

 في ورشة عمل إلصدار نشرة تربوية.  المشاركة -

 محتوى المقرر:

 :الموضوعات النظرية

 أهدافه.  -أهميته -موضوعاته -علم النفس التربوي: مفهومه (2

 أنواعها. -أشكالها -منحنيات التعلم: مفهومها (1

 مفهوم التعلم. (4

 )الممارسة. -الدافعية  -تأثيرها في حدوث التعلم وهي  النضج  -شروط التعلم: )مفهومها (3

 نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية: (5

 الفروق بين نظريات التعلم. -معنى النظرية (1

 نظرية بافلوف )التعلم الشرطي الكالسيكي(. (7
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 نظرية ثورنديك )التعلم االرتباطي( )التعلم بالمحاولة والخطأ(. (8

 نظرية سكينر )التعلم الشرطي اإلجرائي( )التعلم بالتعزيز(. (9

 )التعلم باالستبصار وإدراك العالقات(.نظرية الجشطلت  (24

 نظرية أوزبل )التعلم ذو المعنى والتعلم عديم المعنى(. (22

 نظرية باندورا )التعلم بالمالحظة(. (21

 العوامل المؤثرة في انتقال أثر التعلم(. -نظريات انتقال األثر -أنواعه -انتقال أثر التعلم )مفهومه (24

 استراتيجيات تعديل السلوك(. -تعديل السلوك )معنى تعديل السلوك (23

 

 :الموضوعات العمليةثانيا :  

 تختار أستاذة المادة بعض التجارب المعملية البسيطة إلجرائها مع الطالبات مثل:

 -تجربة النسر -تجربة القرص -تجربة الكلمات األسبانية -تجربة المتاهة -تجربة االقتران بالتعزيز -تجربة الشطب

 .تجربة الرسم في المرآة -تجربة سعة التذكر واالنتباه -تجربة التعرف على وحدات األشكال -تجربة المدرك الكلي

 

 التدريس المستخدمة:  ق واستراتيجياتائطر 

 المحاضرات المدعمة بالمناقشة .  - 1

 power pointاستخدام الحاسب كما في العروض العلمية المعدة ببرنامج  - 1

 التجارب العملية - 4 

 التعاوني .التعلم  -3

 ورش العمل . – 5

 

 :  التعليموتقنيات  الوسائل  
 .عرض الشفافيات المتنوعة 

 .عرض األفالم التعليمية 

  استخدام الحاسب اآللي في عرض المحاضرات باستخدام برنامج(Power Point). 

 .استخدام الصور التوضيحية 

 .استخدام السبورة 

 .إجراء التجارببمعمل علمالنفس 

  إلصدار نشرة تربوية.ورشة عمل 

 األنشطة المقترحة:

 يفترض أن تقوم الطالبة باألنشطة التعليمية اآلتية لتعلم موضوعات المقرر:

 .........( في مجال علم النفس التربوي -مقاالت -موسوعات -دوريات -بحوث -اإلطالع المكتبي )كتب -1

مع أستاذة المادة  -شكل مجموعات في-إعداد عروض علمية بالرجوع إلى عدد من المراجع, والمشاركة  -1

 في عرض المحاضرات.

 .المشاركة في المناقشة والحوار أثناء عرض المحاضرات -3
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 إصدار نشرات تربوية في ضوء التطبيقات التربوية لنظريات التعلم. -3

 المشاركة في إجراء التجارب المعملية. -5

 نها.تحليل رسوم بيانية لنتائج التجارب المعملية واستخالص معلومات م -1

 المشاركة في مناقشة التجارب المعملية. -7

 أساليب التقويم :
 يستخدم في تقويم الطالبات :

 االختبارات الشفوية . – 2

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 1

 . االختبارات األدائية والعملية – 4

 : توزيع درجات المقرر

 درجةأعمال السنة

 درجة( 45)

 النتائياالمتحان 

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  15 ) أعمال السنة(نظري

15 
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 والعملية

35 

 
 المراجع:

 ( .التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.1441إبراهيم وجيه محمود .) 

 ( .علم النفس التربوي.2988أحمد زكي صالح .) .القاهرة: دار النهضة المصرية 

 ( .علم النفس التربوي "مداخل نظرية وتطبيقات تربوية عملية". الطبعة الثانية. 1447أحمد محمد الزعبي .)

 الرياض: مكتبة الرشد.

 ( .التعلم "نظريات وتطبيقات". القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2995أنور محمد الشرقاوي .) 

 رون "أعضاء قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس". )د. ت(. أنور محمد الشرقاوي وآخ

 سيكولوجية التعلم. القاهرة: منشورات جامعة عين شمس.

 ( .المتعلم في علم النفس التربوي نظرة معاصرة. عمان: مكتبة الفالح.1444بدر العمر .) 

  .(. الطبعة الثانية. علم النفس التربوي بين 1422)تاج السر عبد هللا الشيخ ونائل محمد عبد الرحمن أخرس

 المفهوم والنظرية. الرياض: مكتبة الرشد.

 ( .سيكولوجية التعلم. القاهرة: دار النهضة العربية.2982جابر عبد الحميد جابر .) 

 ( .علم النفس التربوي. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1444جمال مثقال القاسم .) 

 ( .التعلم "دراسة نفسية تفسيرية توجيهية". الطبعة الرابعة. القاهرة: مكتبة األنجلو 2972رمزية الغريب .)

 المصرية.

 ( .فصول في علم النفس التربوي. القاهرة: 1444شحاتة محروس وآخرون .) 

 ( .علم النفس التربوي. عمان: دار المسيرة.1444صالح محمد أبو جادو .) 
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 ( علم النفس ا2999عبد الرحمن عدس .).لتربوي المعاصر. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر 

 ( .علم النفس التربوي. الطبعة الثالثة. الرياض: مكتبة العبيكان.1444عبد المجيد منصور وآخرون .) 

 ( .علم النفس التربوي. إربد: دار الفرقان.2983عبد المجيد نشواتي .) 

 ( .علم النفس التربوي ف1424فادية كامل حمام وآخرون .) .ي ضوء اإلسالم. الرياض: دار الرشد 

 ( .نظريات التعلم المعاصرة. القاهرة: دار النهضة المصرية.2991لطفي محمد فطيم .) 

 ( .تجارب في مختبر علم النفس. الرياض: مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود 2984محمد شحاتة ربيع .)

 اإلسالمية.

 ( .علم النفس الت1424محمد محمود محمد علي .).ربوي. الرياض: مكتبة الرشد 

 ( أسس علم النفس التربوي. عمان: دار الفكر.1443محيي الدين توق وعبد الرحمن عدس .) 

 ( سيكولوجية التعلم وأنماط التعلم. الكويت: مكتبة الفالح.2991ممدوح الكناني وأحمد الكندري .) 

 ( .كراسة معمل علم النفس التربوي. الر1422منى أبو بكر زيتون .).ياض: دار الرشد 

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 الغذاء صحة تغذ3343

 

 ـــ الخام  2 2

 

 أهداف المقرر:

 تتعرف الطالبة على بعض المصطلحات المتعلقة بسالمة الغذاء. -

 على أنواع فساد األغذية والتسمم الغذائي . التعرف -

 التعرف على العوامل التي تحدد مدى صالحية الغذاء . -

 تعرف على األغذية المحتمل أن تكون مصدر للخطورة.ال -

 المحتوى:

 مقدمة تعريفية بالمصطلحات المتعلقة بصحة الغذاء . -

 فساد األغذية وأنواعه وطرق تالفيه في األطعمة المختلفة. -

 البيئة على حدوث الفساد والتلوث الغذائي  . تأثير -

 األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء. -

التسمم الغذائي بأنواعه)الميكروبي, الكيماوي, اإلشعاعي, النباتي, الحيوي,  -

الطفيلي, المواد المضافة, المواد المستخدمة في صناعة عبوات الطعام, بقايا 

 المنظفات(.

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

العلميااة للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات . بالمقرر تعارض للطالباات فاي المحاضارة 

 .خارج وقت المحاضرة

حيااث تشاارك الطالباات ضامن مجموعااات : study groupsمجموعاات العمال  -

عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي 

 .المحاضرة

 . الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقررتكليف  -

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 . األبحاث -
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 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 
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 والمراجع: المصادر

 االسكندرية.–( مكتبة المعارف الحديثة 1444حسين العروسى ) -  الثلوث الغذائى -

مكتبة المعارف  –(1442عمرو عبد الرحمن البنا ) – التسمم الغذائى البكتيرى والفترى -

 االسكندرية  -الحديثة

 

- Food Safety Handbook(2007).Ronald, H. Schmidt and Gary, E. 

Roderick Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. New 

Jersey. Printed in the United States of America. 

- Microbial Contaminants &Contamination Routes in Food 

Industry. (2007). Edited by Gun, W. & Satu, S. Published by VTT 

Technical Research Centre of Finland 
 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 تغذية وقائية تغذ3313

 

 ـــ الخام  2 2

 

 أهداف المقرر:

 تتعرف الطالبة على مفهوم التغذية الوقائية وأهدافها. -

 تدرس الطالبة عوامل الخطر المرتبطة بأنواع األمراض الناجمة عن التحضر. -

تلم بالنظم الوقائية الغذائية مشتملة علي مضادات األكسدة واألغذية الوظيفية في  -

 دورها الوقائي من األمراض خالل مراحل العمر.

 تتعرف علي سبل التغذية الوقائية لتفادي أمراض سوء التغذية. -

تتعرف على دور المؤسسات المحلية والدولية التي تقدم اإلرشادات والخدمات  -

 . لتفادي اإلصابة باألمراض

 المحتوى:

 دراسة مفهوم التغذية الوقائية وأهدافها. -

الوقائي من دراسة العناصر الغذائية مثل مضادات األكسدة من حيث دورها  -

 أمراض العصر وأضرار التدخين.

 دراسة األلياف األغذية من حيث دورها الوقائي من أمراض العصر. -

 األعذية العضوية و دورها الوقائىدراسة  -

 انسنااللبى على صحة سوراثيا و دورها اليجابى و ال سةاألغذية المهند دراسة -

 دور الغذاء في تقوية الجهاز المناعي. -

القلق واالكتئاب النفسي ودور الغذاء المتوازن الغذائية المرتبطة ب دراسة العوامل -

 .على الصحة النفسية

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع العلميااة للمحاضاارات ماازودة بالصااور 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات . بالمقرر تعارض للطالباات فاي المحاضارة 

 .خارج وقت المحاضرة

ت ضامن مجموعااات حيااث تشاارك الطالباا: study groupsمجموعاات العمال  -
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عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي 

 .المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 . األبحاث -

 

 :توزيع الدرجات

 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 

 مشاركة+بحث+السنة(

25+1+11 15 155 

 

 والمراجع: المصادر

م(. الجديند فني األغذينة الصنحية. مكتبنة 2553مصتفي, محمود محمد ورزق, شاكر شحاتة ) -

 الشروق الدولية بالقاهرة.

 

 

1) Functional Foods for Chronic Diseases, Volume 4: Obesity, 

Diabetes, Cardiovascular Disorders and AIDS. By Martirosyan,D.M. 

(2009). 

2) Antioxidants and Cardiovascular Disease. By Bourassa, Martial G.; 

Tardif, Jean-Claude. (2009). 

3) Nutrition and Rheumatic Disease (Nutrition and Health) By 

Coleman,L.A. & Roubenoff,R. (2008). 

4) Understanding Normal and Clinical Nutrition. By (2008). 
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 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 113صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 المقرررقم و رمز 

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

تتبيقات فنية فى  لب 3223

 المالب 

 

2 3 

 عملى2نظرى+ 1

 لب   2213 الخام 

 

 أهداف المقرر:

 لتعريف بمعنى توليف الخامات.ا -

والقائمه على توليف الخامات فى الحضارات  التعرف على بعض المالبس التراثيه المشغوله  -

 المختلفه وفى العصر الحديث.

المختلفاه المنفاذه  التعرف على المالباس التراثياه بالمملكاه العربياه الساعوديه وعلاى الخاماات  -

 بها.

 التعرف على الخامات البيئيه المختلفه . -

 دويه التى تنفذ بها التطبيقات على المالبس.لتعرف على الحرف اليا -

 تنفذ بها التطبيقات على المالبسالتعرف على االالت الصناعيه التى  -

 التدريب على عمل تصميمات ومناسبتها للخامات المنفذه عليها.  -

 تنميه المهارات الفنيه والتذوق الفنى.  -

  

 محتوي المقرر

 -االطار النظرى: أوال:

 معنى التوليف.   -

ميه االضافات والمكمالت وانها التفاصيل السحريه وهى اضافات او قطع تصاحب الملابس هأ -

 الرئيسي تؤدى الى االناقه.

 -القواقاع -االصاداف-االقمشاه -الجلاود -الصاوف -الخامات البيئياه الطبيعياه ) الخياوطدراسة  -

 الخيش(-الثمار الجافه-الخوص-المعدن -السلك -الزجاج -االخشاب-االحجار

 بقايا التصنيع(-الخيوط الصناعيه-الورق-الخرز -الخامات المصنعه) البالستيك دراسة -

-الجاابوه-االيشااربات-االحزماه-الجاوارب -االحذياه -انواع المكماالت المختلفاه) حقائاب الياد  -

 الورود الصناعيه(-الحلى-اغطيه الراس-القفازات

طرق نقل التصاميم علاى  -جلد انواع الجلود المختلفه ) العدد واالدوات المستخدمه فى عمل ال -

 االساليب التقنيه لتشغيل الجلد(  -الجلد 

طارق نقال التصاميم  -العدد واالالت المستخدمه فى تشغيل المعاادن -انواع المعادن ) انواعها  -

 االساليب التقنيه لتشغيل المعادن( -على المعدن 

طارق -المستخدمه فى التطريزاالدوات  -الخيوط الطبيعيه -التطريز -انواع االقمشه ) انواعها -

الرسام -التطرياز باالخرز والترتار-الغارز المساتخدمه فاى التطرياز -نقل التصميم على القماش

 على القماش.
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 -:تتبيقياالطار الثانيا:

 

 الخاصه بالمكمالت وكيفيه استخدامها.  تتعرف على العدد واالالت -

 االنواع المختلفه لمكمالت المالبس ) المتصله والمنفصله(.  -

 الخامات واالدوات واالساليب التقنيه المستخدمه فى تنفيذ مكمالت المالبس . -

 تجيد الطالبه مهاره تنفيذ مكمالت المالبس بخامات واساليب تقنيه متنوعه.  -

 نماذج مبتكره لمكمالت المالبس.الطالبة تصمم  -

 اشغال االبره........(-التطريز-التلوين -بالخامات المختلفه ) الحرق التشكيل  -

 

 طرق واستراتيجيات التدري 

 

 ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية . -

: تتضااامن عااارض للماااادة العلمياااة PowerPoint Presentationsالعاااروض التقديمياااة  -

 لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع.للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية 

: أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر تعارض  instructional filmاألفالم التعليمية  -

 الطالبات في المحاضرة . أو تطالعها الطالبات عبر اإلنترنت خارج وقت المحاضرة.

رة : حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال صاغيstudy groupsمجموعات العمل  -

 تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة.

 تقوم كل طالبه بعمل عينات لكل طريقه تم دراستها وتثبيتها فى ملف خاص . -

 اعداد تصميمات باالستعانه بالطرق التى تمت دراستها. -

التطبيقااات الى نااوع ماان انااواع )المشااروع النهااائي (تقااوم الطالبااه بتنفيااذ عماال فنااى تختاااره  -

 المدروسه .

 

 :التقويم المستمر

 االختبارات . -

 التطبيقات العملية المنفذة أسبوعياً . -

 المشروع النهائي  -

 

 توزيع الدرجات:

 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

أعمال تقييم 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 
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 -:المصادر والمراجع 

 م2989-الهيئه المصريه العامه للكتاب-حسن على حموده: فن الزخرفه -

-دار الفكار العرباى -االكسساوار فان االناقاه والجماال-ناديه محمود خليل: مكمالت المالبس   -

 م.2999-القاهره

 2999-دار الهدى -الطبعه الثانيه  -ثريا محمود عبد الرسول : مدخل لالشغال الفنيه  -

 2999-مكتبه االنجلو المصريه-حمده محمد الغرباوى: التطريز فى النسيج والزخرفه -

 . 2999مكمالت المالبس االكسسورات , نادية محمود خليل ,  -

 . 1442فن توليف الخامات بالتراث المصري , كفاية سليمان وآخرون ,  -

 االنترنتمواقع  مختلفة ومتعددة من  -

- The tradecraft of Saudi Arabia-abd ullah al-akeel 

- Arabic ornement arabe  Arabische ornament by-ciava  Schmidt 

- Traditlonal crafta of Saudi Arabia  

 

 

  

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

      هـ             2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 التراكيب النسجية لب 3343

 

2 3 

 عملى2نظرى+1

 ـــ خام ال

 

 

 

 :قررأهداف الم

 .ادراك اهميه النسيج واستخدماته اليوميه  -

 ( األطلس –المبردي )تعريف بأنواع النسيج البسيطة ال   -

 .التعريف باالدوات الخاصه بالنسيج -

 .التعريف الطالبه بالتكرار النسجى -

 (معلقة)ابتكار تصميمات مستوحاة من التراث السعودي يمكن تنفيذها كلوحة فنية  -

 تعريف بالتأثيرات الجمالية للخامات النسجية وكيفية تحقيقهاال -

 ن التراكيب النسجية في العمل الواحدتحقيق تركيبات مبتكرة من خالل التوليف بي -

 .اتقان المهارات المتنوعه فى تنفيذ العمل النسجى -

  

 :محتوي المقرر

 :االطار النظري: أوال

 تعريف النسيج البسيط وانواعه -

 دراسة األسس البنائية للنسيج المبردي المنتظم والغير المنتظم   -

 والغير المنتظمدراسة األسس البنائية للنسيج األطلسي المنتظم  -

 األدوات الخاصة بالنسيج -

 التكرار النسجي -

 .دراسة التصميمات النسيجية من التراث السعودي -

 :االطار التتبيقي: ثانيا

علي ورق المربعات مع (األطلس  -المبردي -النسيج البسيط)رسم التراكيب النسجية  -

 تكرارها

 .انواع االنوال البسيطه وطرق تشغيلها -

 المصممة التي تصلح للتنفيذ باستخدام التقنيات التي تمت دراستهاعرض لبعض النماذج  -

مع ذكر الخامات  تقوم الطالبة بتوصيف وتحليل عملها الفني من الناحية التقنية والجمالية -

 .المستخدمه فيه
 

 طرق واستراتيجيات التدري 

 

 ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية . -

: تتضااامن عااارض للماااادة العلمياااة PowerPoint Presentationsالعاااروض التقديمياااة  -

 للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع.

: أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر تعارض  instructional filmاألفالم التعليمية  -

 اإلنترنت خارج وقت المحاضرة. الطالبات في المحاضرة . أو تطالعها الطالبات عبر

: حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال صاغيرة study groupsمجموعات العمل  -
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 تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة.

 تقوم كل طالبه بعمل عينات لكل طريقه تم دراستها وتثبيتها فى ملف خاص . -

 بالطرق التى تمت دراستها.اعداد تصميمات باالستعانه  -

الى نااوع ماان انااواع التطبيقااات )المشااروع النهااائي (تقااوم الطالبااه بتنفيااذ عماال فنااى تختاااره  -

 المدروسه .

 

 :التقويم المستمر

 االختبارات . -

 التطبيقات العملية المنفذة أسبوعياً . -

 المشروع النهائي  -

 

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 45 25  15 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنه)عملى(+مشاركه

35 

 

 :المصادر والمراجع

 م2917. القاهرة. تراكيب المنسوجات  .محمد. إبراهيم والشاعر. صالح    -

 م2994. القاهرة. والفنية في التراكيب النسجيةاألسس العلمية . محمد عبدهللا. الجمل     -

 .م2997-دار الفكر العربى-القاهره-التراكيب النسجيه المتطورة –زاهر مصطفى  -

 –دار الدائره للنشر والتوثيق  –موسوعه الثقافه التقليديه فى المملكه العربيه السعوديه  -

 .هـ2314-الطبعه االولى -الرياض
 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية    رئي  القسم :

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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رقم و رمز 

 المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 مالب  األطفال 3133/لب 

 

2 3 

 2نظرى+ 1

 عملى

 لب  2113 الخام 

 

 المقررأهداف 

االلمام بخصائص ومميزات مالبس االطفال عبر العصور ومدى مالئمتها لخصائص  -

 نموه.

 رحله من مراحل الطفولهنمو كل م تحديد االحتياجات الملبسيه المالئمه لخصائص -

 دراسه العوامل المؤثره فى عمليه اختيار وشراء مالبس االطفال. -

 االطفال.تحليل الجوانب الوظيفيه والجماليه مالبس  -

اكساب الطالبه مهاره مراعاه المواصفات القياسيه عند اختيار وشراء مالبس االطفال  -

 واحتياجتهم واساليب العنايه بها.

 التدريب على اخذ مقاسات االطفال واستخدام جدول القياسات. -

 اكساب الطالبه مهارات استخدام الباترون الجاهز فى تنفيذ مالبس االطفال. -

 من انزال موديالت مختلفه على الباترون االساسي المعد من قبلها.تمكين الطالبه  -

تدريب الطالبه على االهتمام باختيار التصاميم واالقمشه التى تتناسب مع مرحله نمو  -

 االطفال.

تنفيذ وانهاء وتجميل القطع الملبسيه بما يتناسب مع خصائص اكساب الطالبه مهارات  -

 مراحل نمو الطفل المختلفه.

 المقرر:محتوى 

 -االطار النظري :

 تطور أزياء االطفال عبر العصور المختلفه وخصائصها. -

 االحتياجات الملبسيه لكل مرحله من مراحل نمو االطفال تبعا لخصائصها وتشمل: -

 شهور. 3مرحلة المهد من الوالده الى  -

 مرحلة الحبو وبدايه المشي من الشهر الخامس الى عامين. -

 اعوام. 1اعوام الى  4 مرحلة ما قبل المدرسه من -

 عام. 21اعوام الى  1المرحلة االبتدائيه من  -

 العوامل المؤثره فى عمليه اختيار مالبس االطفال وخاماتها. -

 الجوانب الوظيفيه لمالبس االطفال واهميتها فى تلبيه حاجات الطفل. -

ه لها العنايه بمالبس االطفال من خالل البطاقه االرشاديه واختيار المنظفات المناسب -

 واساليب العنايه بها وتنظيفها.

المفروشات المخصصه لحجره الطفل والمواصفات القياسيه التى يجب مراعتها عند  -

 اختيارها.
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  -االطار التتبيقى :

قياسات االطفال واالسلوب المتبع فى اخذها وكيفيه استخراجها من جداول متوسط   -

 قياسات االطفال.

 تنفيذ قطعه ملبسيه لالطفال باستخدام الباترون الجاهز.  -

 -) المريله( الصدرية- الجلباب)رسم الباترونات االساسيه المستخدمه فى تنفيذ كل من: -

 ( الفستان––تنورة ال

ونات االساسيه على استخدام االساليب الفنيه والعلميه لتنفيذ موديالت مختلفه على الباتر  -

 .اكوال(-مردات-كشكشه-)كسرات ان تحتوى على

) تشريح اجزاء فى استخدام االساليب الفنيه والعلميه لتنفيذ مالبس االطفال متمثله   -

خياطه القطع الملبسيه( مع -اخذعالمات القص والخياطه-الموديل ووضعه على القماش

استخدام االساليب العلميه والفنيه المناسبه لتجميل  مراعاه الدقه فى الخياطه واالنهاء.

 .مالبس االطفال

 طرق واستراتيجيات التدري 

 

 ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية . -

: تتضاامن عاارض للمااادة العلميااة PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

المواقااااع اإللكترونيااااة  للمحاضاااارات ماااازودة بالصااااور واالرتباطااااات التشااااعبية لاااابعض

 والمراجع.

: أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة بااالمقرر  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

تعاارض الطالبااات فااي المحاضاارة . أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات خااارج وقاات 

 المحاضرة.

: حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات عماال study groupsمجموعااات العماال  -

 لتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة.صغيرة ت

 المشاريع.-التطبيق العملي–المحاضره والمناقشه  -

 التطبيقات العمليه التى تقوم الطالبه بانجازها فى الكراس المخصص -

تنفيذ ثالث قطع ملبسيه اثناء المحاضرات بالمقاسات الحقيقيه على ان تنفاذ القطعاه الثالثاه  -

 مثابه مشروع نهائى فى الوقت المحدد للمحاضرات الثالث االخيره.ب

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل : -

 االختبارات . -

 التطبيقات العملية المنفذة أسبوعياً . -

 ) الفستان(المشروع النهائي  -
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 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 

 

 

 والمراجع: المصادر

عام ) احتياجات ملبسيه  21شافعى ,وفاء حسن, مالبس االطفال من الوالده حتى  -

 الطبعة الثانية . 2007l-الزهراء للنشر –وعنايه( الرياض 

اكاديميه انتر -مطبعه العلوم -موسوعه الخيلطه ) الخياطه لالطفال( بيروت–سنجر  -

 م.2998ناشيونال للنشر والطباعه 

 م.2997-القاهرة -وزارة التربيةوالتعليم -صناعة المالبس الجاهزة- -

المركز –القاهرة –سنوات 4من المهد الي  –فن تفصيل مالبس الطفل  -تفيدة مرتضي -

 م.2991العربي

 م.2994دار الفكر  –جدة –علية عابدين موسوعة فن التفصيل والخياطة  -

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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رقم و رمز 

 المقرر

 متتلب سابق المستوى عدد الساعات الدراسية اسم المقرر

 عملي نظري

  طرق تدري  اقتصاد منزلي نتج3113

(1)  

  الخام  ــ 2

 

 وصف المقرر: 
مع شرح مفصل  االقتصاد المنزلى يتضمن هذا المقرر توضيح طبيعة العلم واألهداف العامة في تدري 

كما يتضمن التعريف ببعض الصور األخرى للتفكير العلمي وشرح بعض الترق , لمستويات األهداف التعليمية 

 .العامة في تدري  العلوم ويخلص إلى توضيح لكيفية إعداد الدروس في العلوم 

 أهداف المقرر:
 :من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح التالبة قادرة على أن 

 قة العلم بالدين.على طبيعة العلم وخصائصه ومنتجه وعال تتعرف -

 . االقتصاد المنزلىتتعرف على غايات تدري  -

 تصنف األهداف التعليمية حسب مستوياتتا. -

 والمتارات الالزمة لكل طريقة . االقتصاد المنزلىتتعرف على بعض طرق تدري  -

 .تقوم بكتابة ختة يومية لدرس علوم للمرحلة المتوستة-

 محتوى المقرر

 :  أوالً طبيعة العلم

 مفهومه وأهدافه وخصائصه وحدوده وعالقته بالدين . -

 البناء المعرفي الهرمي للعلم  -

 . االقتصاد المنزلىدور علماء العرب والمسلمين في تقدم  -

 :أهداف تدري  العلوم : ثانيا 

 . إكساب المعلومات العلمية بصورة وظيفية وكيفية تحقيقتا وتقويمتا 

  وكيفية تحقيقه وتقويمه .إكساب التفكير العلمي بصورة وظيفية 

 . إكساب المتارات العلمية بصورة وظيفية وكيفية تحقيقتا وتقويمتا 

 . إكساب الميول العلمية بصورة وظيفية وكيفية تحقيقتا وتقويمتا 

 . إكساب الميول العلمية بصورة وظيفية وكيفية تحقيقتا وتقويمتا 

 ا وتقويمتا .إكساب االتجاهات العلمية بصورة وظيفية وكيفية تحقيقت 

 . إكساب أوجه التقدير بصورة وظيفية وكيفية تحقيقه وتقويمه 

 :مستويات األهداف وتصنيفتا : ثالثاً 

 األهداف المعرفية . -

 األهداف المهارية . -

 األهداف الوجدانية . -

 االقتصاد المنزلىبعض طرق واستراتيجيات تدري  : رابعاً 
 . المحاضرة 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 112صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 . المناقشة 

 . العروض العملية 

   والتعرف على قواعد  االقتصاد المنزلىالتجريب والمعمل )وهذا يشمل المعمل ودوره في تدري ,

االقتصاد االمن والسالمة في المعمل , باإلضافة الى التجريب كتريقه من طرق التعليم والتعلم في 

 (. المنزلى

 :االقتصاد المنزلىالتختيط لتدري  :خامساً 

 البعد الزمني . أنواع الخطط التدريسية من حيث -

 كيفية كتابة الخطة اليومية للدرس مع مثال عليه من كتب علوم المرحلة المتوسطة . -

 1(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )
 الحوار والمناقشة أثناء تقديم المحاضرة والتي تحفز الطالبات على المشاركة وتجذب انتباههن  -

 الطالبة وواقع التخصص .أمثلة تطبيقية مستمدة من واقع  -

 استخدام بعض الطرق الحديثة للتدريس كالمجموعات وتمثيل األدوار . -

 تقديم أوراق عمل . -

 بعض التكليفات المنزلية . -

 استخدام بعض الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة . -

 أساليب التقويم :
 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 االختبارات األدائية والعملية . – 3

 بطاقات المالحظة . – 4

 مقاييس االتجاهات . – 5

 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنة

 (درجة 31)

 االمتحان النتائي

 (درجة  21) 

 الدرجة النتائية

  11 (أعمال السنة) نظري

21 
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 2(2المراجع )
 م. 1991خليل  الخليلي وآخرون , تدريس العلوم في مراحل التعليم العام , دبي ,دار القلم  -

                                                 
1
يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق مع طبيعة المادة العلمية  -

 .وظروف الكلية والطالبات 
2
 .يجب على من يقوم بتدريس المقرر تعريف الطالبات بمحتوى المقرر والمصادر والمراجع العلمية  -
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 م .1991صبري الدمرداش ,مقدمة في تدريس العلوم ,دار المعارف ,القاهرة , -

الثقافة العلمية ,ترجمة الدكتور محمد جمال تدريس العلوم في المدارس الثانوية , استراتيجيات تطوير  -

 م2004عبدالحميد وآخرون ,دار الكتاب الجامعي ,العين ,اإلمارات العربية المتحدة , 

 1991عايش  زيتون,أساليب تدريس العلوم,دار الشرق باألردن, -

 م.1999إبراهيم المحيسن,تدرس العلوم تأصيل وتحديث,العبيكان, -

 م .1991السعيد ,تدريس العلوم في التعليم العام ,جامعة الملك سعودعامر الشهراني وسعيد  -

احمد النجدي وآخرون ,تدريس العلوم في العالم المعاصر ,المدخل في تدريس العلوم ,دار الفكر العربي  -

 م1999

 م.2001عبدالسالم مصطفى عبدالسالم, االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم , ,دار الفكر العربي ,القاهرة , -

 م .2005محمد أمين عبدالرحمن السعدني , طرق تدريس العلوم  )الجزء األول(  ,مكتبة الرشد  -

 م . 2005عبدهللا محمد خطايبة ,تعليم العلوم للجميع , دار المسيرة , -

كمال زيتون. تدريس العلوم من منظور البنائية. المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع: اإلسكندرية,  -

 .م2000

 م .  2010شاهر ربحي عليان , مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها .دار المسيرة  -

 م .2000يس عبدالرحمن قنديل ,التدريس واعداد المعلم , دار النشر الدولي , -

 م . 2003عبدهللا علي الحصين , تدريس العلوم , مكتبة الملك فهد الوطنية , -

 م. خرائط المفاهيم . 2004مراحل التعليم العام , دبي ,دار القلم خليل  الخليلي وآخرون , تدريس العلوم في  -

 

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 
 
 

 متتلب سابق المستوى ات الدراسيةعدد الساع اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى
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 ـــــ الخام  2 2 وسائل التعليم وتقنياته وسل3313

 

 وصف المقرر: 
يتضمن هذا المقرر توضيح طبيعة وسائل وتقنيات التعليم مع شرح مفصل لكل من: مفاهيم تقنيات التعليم 

وأسسه النظرية, والتمكن من مهارات االتصال والتصميم التعليمي, والتعرف على مصادر التعلم 

 التعليمية والتعرف على المستحدثات التعليمية.الشاملة, تشغيل األجهزة 

 أهداف المقرر:
 من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح التالبة قادرة على أن :

تلمبالمفاهيماألساسيةلعلمتقنيةالتعليموأسسهالنظريةوعالقاتهالبينيةمعالمفاهيمالمتشابهةوإسهاماتهفي -7

 .. رفعمستوىالعمليةالتعليميةوزيادةفاعليتهاوكفاءتها

 . تتعرفعلىعناصراالتصااللتعليميومعوقاتهواتجاهاتهونماذجه -0

 ائية مهارات االتصال التعليمي الفعال في المرحلة االبتد تمارس – 4

 تصنف الوسائل التعليمية وأهميتها ومعايير اختيارها وعالقتها بالمنظومة تقنيات  التعليم – 3

 تتعرف على مهارات التصميم التعليمي ونماذجه وأهميته وعالقته بمدخل النظم وتقنيات التعليم.  -5

 يووحداتها وإسهاماتها فتتعرف على مفهوم مصادر التعلم الشاملة ودواعي المكتبات الشاملة فيها  -1

 تبسيط العملية التعليمية.

تلم بمعايير تصميم المواد التعليمية وإنتاجها وتخزينها سواء التي تحتاج إلى أجهزة   أو التي  -7

 تعرض بدون أجهزة تقليدية 

تتعرف على أهم األجهزة التعليمية وأنواعها ومعايير اختيارها وأنواع بيئات العرض المتناسبة  -3

 جراءات الفنية الوقائية الستخدامها.اإلعها وم

تستخدم األجهزة االلكترونية الحديثة مثل السبورة التفاعلية والهاتف النقال وغيرها لتطبيق  -9

 استخدامها للمساهمة في رفع وتحسين العملية التعليمية 

 :  محتوى المقرر
ة،والوسائاللتعليمية،وتكنولوجياالمعلومامفهومتقنياتالتعليمومراحلتطورهوعالقتهبكلمنتكنولوجياالتربي -1

ت،والتربيةالتكنولوجية،عناصرتقنياتالتعليمووظائفها،ودواعياالهتمامبتقنياتالتعليم،ووظائفها،ودورتقنيا

 التكيفمعالتغيراتالحادثةفيالتربيةيتالتعليمف

مفهوماالتصااللتعليميوخصائصه،عناصرعمليةاالتصااللتعليمي،نموذجاالتصااللتعليمي،صوراالتصا -2

 االتصااللتعليمي،معوقاتنجاحعمليةاالتصالداخاللبيئاتالتعليميةياللتعليمي،واتجاهاته،العواماللمؤثرةف

التصميمالتعليممفهومالنظاموعناصره،مدخاللنظموتقنياتالتعليم،مفهومالتصميمالتعليميومهاراته،أهمية -3

 ي،بعضنماذجالتصميمالتعليمي،المفاهيمواالعتقاداتالخاطئةنحوالتصميمالتعليمي

مفهومالوسائاللتعليمية،والوسائطالتعليمية،تصنيفالوسائاللتعليمية،معاييراختيارالوسائاللتعليمية،معايي -4

 راستخدامالوسائاللتعليمية،وأهميةالوسائلومعوقاتاستخدامالوسائاللتعليمية

لموادالتعليميةوموقعهامنمنظومةالوسائل،تصنيفالموادالتعليميةمنحيثنظمعرضهاونقلهاللمتعلم،ممفهوما -5

 عاييرتصميمالموادالتعليمية،مراحلتصميمالموادالتعليمية،أنماطإنتاجالموادالتعليميةومستوياتها

( الفيديو) البرامجالمرئية -الموادالتعليميةالمسموعة -الشفافيات -الشرائحالشفافة -6
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 نتاجهاومميزاتهاإمعايير،تصميمهاو

7- - 

،المطبوعات،الرسومالتعليمية،الصور،الرسومالخطية،اللوىاألشياءالحقيقية،العينات،المجسمات،الدم

 حةالبرية،لوحةالجيوب،اللوحةالمغناطيسية،الكهربائية،اإلخبارية

مراكزمصادرمفهوممراكزمصادرالتعلموتطوره،مبرراتتحواللمكتباتالعامةإلىمراكزمصادرتعلم،أهداف -8

التعلمووظائفها،مستوياتمراكزمصادرالتعلم،الخدماتالتعليميةالتييقدمهامراكزمصادرالتعلملذوىاالحتياج

 – التعلمباالنترنت -التعلمااللكتروني) اتالخاصة،مراكزمصادرالتعلمومحتوياتهاالحديثة

 (  المكتبةالرقمية -الفصواللذكية

 – معاييرال – األنواع– المفهوم: األجهزةالتعليمية - -8

:  بيئاتالعرضالتعليميةومعاييرهاوأنواعهاوأشكالها،نماذجمناألجهزةالتعليميةوخطواتتشغيلها

– الراديوالتعليمي – ذاعةالمدرسيةاإل:  جهزةالسمعيةاألجهازالعرضفوقالرأسي،

:  جهزةااللكترونيةالحديثةوكيفيةتشغيلهااأل،.الهاتفالتعليمي

عرضالبصري،السبورةالتفاعلية،الهاتفالنقال،الكاميراالرقمية،جهاالتليفزيونالتعليمي،الكمبيوتر،جهازال

 .جهزةوأسئلةتدريبيةعليهااألجراءاتالفنيةوالوقائيةالستخداماإل  - زعرضالبيانات،

 3(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )
 المحاضرة  .- -

 .المناقشة  -

 .العروض العملية  -

,  جهزةالتعليميةألوهذايشماللمعملودورهفيتشغيال) التجريبوالمعمل -

 (.لىالتجريبكطريقهمنطرقالتعليموالتعلمفيتقنياتالتعليمإباإلضافة,  منوالسالمةفيالمعملاألوالتعرفعلىقواعد

 . أمثلةتطبيقيةمستمدةمنواقعالطالبةوواقعالتخصص -

 . الحديثةللتدريسكالمجموعاتوتمثيالألدوار,التعلمالتعاونيقائالطراستخدامبعض -

 .تقديمأوراقعملوورشالعمل -

 .بعض التكليفات المنزلية  -

 نتاجواستخداماألجهزةوالتقنياتالحديثةإعلىتصميمويالبيانالعمل -

 أساليب التقويم :
 : يستخدم في تقويم التالبات

 . االختباراتالشفوية – 1

 (. تقويمبنائي)  االختباراتالتحريريةقصيرةمتزامنةمععرضالموضوعات –1

 اختبارات تحريرية , تقويم أصيل )تقويم نتائي ( -3
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 يمكنلمنيقومبتدريسالمقرراستخدامطرقواستراتيجياتوطرقتقويموأنشطةووسائلمختلفةبمايتفقمعطبيعةالمادةالعلميةوظروفالكليةوالطالبات -

. 
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 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  15 نظري) أعمال السنة(

15 

 

 الصفيةالمشاركة في األنشتة  155

 والعملية

35 

 

 
 

 4(2المصادر والمراجع )
 (الجزئيناألولوالثاني) منالوسائاللتعليميةإلىتكنلوجياالتعليم( 1341) ماهراسماعيلصبري -1
( 2009خرون )آسويدان و ملأ -2

 .تكنولوجياالتعليممقدماتأساسيةللطالبالمعلم,القاهرة,دارشمس

 4االتصاالاللكترونيوتكنولوجياالتعليم,ط(  1112)  كرياالل,علياءالجنديز -3

 .,الرياض,العبيكان

:  تكنولوجياالتعليمومصادرالتعلم(  1112)  ـادلسـراياع -4

 . مفاهيمنظريةوتطبيقاتعملية,الرياض,مكتبةالرشد

 مدرسةالمستقبل,الرياض,الخريجي( 1115)  دالحافظسالمة,حسينصالحعب -5

 . م,القاهرة,دارالكلمةعملياتتكنولوجياالتعلي( 1114)  حمدعطيةخميسم -2

 .تيةللتربيةاالتعلماإللكتروني,الرياض,الدارالصو(  1115)    ســنزيـتـونح -2

 المدرسةااللكترونيةوادوارحديثةللمعلم,الرياض,الرشد( 1113)  وضالتودريع -8

 .,عمان,دارالفكر 2تكنولوجياالتعليمبينالنظريةوالتطبيق,ط(  1112)  حمدالحيلةم -1

 دارشمس, ليفيالمدرسة,القاهرة,اآلالحاسب( 1111) هناءجمااللدين,دعاءمحمدلبيب -11

 تقاناتالتعليمفيالمدرسةالعربية,القاهرة,دارشمس( 1112)خرونآمصطفيعبدالسميعو -11

: عبدالحافظسالمة,سعدعبدالرحمنالدايل -12

  1112 , 4استخداماألجهزةالتعليمية,دارالخريجيللنشروالتوزيع,الرياض,ط

 .جلةالجمعيةالعربيةلتكنولوجياالتربيةم -14

 .مجلةالجمعيةالمصريةلتكنولوجياالتعليم -13
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 . يجبعلىمنيقومبتدريسالمقررتعريفالطالباتبمحتوىالمقرروالمصادروالمراجعالعلمية -
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 مقترحة :الالمراجع اإللكترونية  
 www.moehe.org/forum_posts.asp?TID=3197 

 www.almaaetc.com 

 http://www.arabteam2000 

 forum.com/index.php/showtopic=41462 

 http://alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=1702 
 
 
 

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 متتلب سابق المستوى عدد الساعات الدراسية اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملي نظري

 نف  2333 الخام  ــ 1 الصحة النفسية نف  

 أهداف المقرر : 

 بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون التالبة قادرة على :  

التعرف بمفاهيم الصحة النفسية المختلفة , وتبيان الوحدة النفسية الجسمية المتكاملة     -1

 للفرد , وإطالعه على المعايير المختلفة التي يمكن من خاللتا الحكم على الصحة النفسية 

 تحليل العالقة بين شخصية المسلم وتمتعه بالصحة النفسية .     -2

 فاع ومعرفة الفروق فيما بينتا . التعرف على ميكانيزمات الد    -3

إدراك الفروق بين األمراض النفسية والذهانات العقلية واحاطتتا بنوعياتتا المختلفة     -4

 والتفريق فيما بينتا . 

التمتع بالصحة النفسية واالستفادة منتا فى مجاالت عملتا المستقبلية واالنتفاع بتا فى     -1

 األسرة والمدرسة والمجتمع . 

 محتوى المقرر :

 معنى الصحة النفسية )التعاريف , األهداف , المظاهر , نسبية الصحة النفسية (     -1

معايير السواء والالسواء )المنظور االسالمى , المثالي , االحصائى , االجتماعي ,     -2

 السيكولوجي ( خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية .

 –الجوانب الرئيسية للتوافق  –الفرق بين التكيف والتوافق  –تومه التوافق النفسي ) مف    -3

 مظاهر التوافق السليم (  –العوامل األساسية فى إحداث التوافق 

 مجاالت التوافق )التوافق فى األسرة , التوافق النفسي فى المدرسة , وفى المجتمع .    -4

 دور التربية اإلسالمية فى الصحة النفسية .     -1

التعويض  –التقمص  –التبرير  -اإلسقاط  –حيل الدفاعية : الخداعية و التعويضية )الكبت ال
 النكوص (  –التسامي  –

عصاب الوسواس القهري( الذهانات  –الهستيريا  –الفوبيا  –االعصبة النفسية ) القلق     -1

الفصام ( , االضطرابات الجسمية النفسية )األمراض  –العقلية )االكتئاب الذهانى 
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 لمحة من اضطرابات األكل  -السيكوماتية( 

أنواع العالج النفسي  –طرق اإلرشاد النفسي  –الفرق بينهما   اإلرشاد والعالج النفسي :    -9

 لعالج غير الموجه ( ا –العالج الجماعي  –العالج السلوكي  –) التحليل النفسي 

 الصحة النفسية للمعلمة .    -9

 طرق واستراتيجيات التدري : 

 المدعمة بالمناقشة . المحاضرة – 1

 الورش التعليمية . -1

 التعلم التعاوني . –4

 أساليب التقويم :

 : يستخدم في تقويم الطالبات

 االختبارات الشفوية . – 1

 والموضوعية (االختبارات الكتابية ) المقالية  – 1

 أوراق العمل والبحوث . – 4

 توزيع درجات المقرر :

 درجة أعمال السنة

 درجة( 31)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 21) 

 الدرجة النتائية

   11 نظري) أعمال السنة(

21 

  

111 
 11 المشاركة في األنشتة الصفية
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 المراجع :

 حامد عبد السالم زهرانالصحة النفسية والعالج النفسي , د     -1

   الصحة النفسية للتفل والمراهق , وجدان الكحيمى )وآخرون (    -2

 مقدمة فى الصحة النفسية , دعبد السالم عبد الغفار     -3

 فى الصحة النفسية , د سعد جالل     -4

 أس  الصحة النفسية , د عبد العزيز القوصى     -1

 علم الصحة النفسية واإلرشاد النفسي , د عالء الدين كفافى     -1

 الصحة النفسية , د حنان عبد الحميد     -3

 علم النف  العالجي , د مفتاح محمد عبد العزيز     -3

   الصحة النفسية فى ضوء علم النف  واإلسالم , د محمد عوده وكمال مرسى    -5

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 ناصر التميمينوف بنت االسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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رقم و رمز 

 المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 عملى نظرى

سياسة التعليم ونظامه في المملكة  إدر2313

 العربية السعودية

 ـــ خام ال - 2

 
 وصف المقرر: 

يشتملهذاالمقررعلىالمفاهيماألساسيةلسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسااعوديةوالعواماللمؤثرةب

ها,معتوضيحماهيةوثيقةالتعليموماتحتويهمنبنودوأبواب,معذكرألهممبادئسياسااةونظامالتعليمفيالممل

ونشااأةتعليمالكةالعربيةالسعوديةومصادراشتقاقاألهدافووصفالسلمالتعليميفيالمملكةالعربيةالسعودية,

فتاةالسعودية,والتنظيماتاإلداريةالتعليميةالمشرفةعلىالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية,معالتعرضاللىأ

هدافالمرحلةالتعليميةالتيساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوفتعملبهاالخريجات,والتجديداتوالتحديات 

 . التربويةفيمسارالتعليمبالمملكةالعربيةالسعودية

 أهداف المقرر: 

 :    لىة عقادر ةطالبالكونتبعددراسةهذاالمقررأنمن المتوقع 

 .مفاهيمسياسةونظام التعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةتحليل  -  2 

 التطور التاريخي للتعليم في المملكة العربية السعودية .تتبع   - 1

 . جالعواماللمؤثرةعلىسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةاستنتا -  4

 وثيقةسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةمعوصفلبنودهاتحليل  -  3

 وخصائصهاومزاياها

 . هـ2433 بينواقعالتعليموبداياتهفيعامة قارنالم -  5

 . أهمالمبادئالتيتقومعليهاسياسةونظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةوصف   -  1

 . مستوياتالسلمالتعليمي,والتنظيماتاإلداريةالمشرفةعليهر يفست -  7

 األخرى بينسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةوبينسياسةالتعليمفيالنظمنة قارالم - 8

 . طأهمالمصادرالرئيسةالشتقاقاألهدافالتعليميةفيالمملكةالعربيةالسعوديةاستنبا - 9

 . أهدافالمرحلتينالمتوسطةوالثانويةتحليل  - 24

                                     مأهمالتجديداتوالتحااااااااااااااااااااااااديات التربويةالتيطرأتعلىمسااااااااااااااااااااااااارالتعليممنخاللخططيقيت -  22

 . التوجيهاتالتطويريةلنظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةالتنمية و

 : محتوىالمقرر
 

 :في السياسة والنظام التعليمي  أساسية  مفاهيم: أوالً 

  مفهوم السياسة التعليمية. 
  مفهوم النظام التعليمي. 
  التعليميأنواع النظام 
 العالقةبينالسياسةالتعليميةوالنظامالتعليمي . 
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 نبذةتاريخيةعننشأةسياسةالتعليمونظامتفيالمملكةالعربيةالسعودية:: ثانياً 

 أ)    الموروثفيالتعليمالتقليااااااادي: األولالنمطااااااا :التعليمقبإلنشااااااااءمديريةالمعارفأنماط- 
 - أ.          )  الحكوميالنظامياااالتعليم: الثااااني،النمط( جـاااـاألربطةالكتاتيب–المسااااجدب
 .التعليمالنظامياألهلي: ،النمطالثالث(،بـهاشمي  العثماني

 ( تعليمالفتاة –االنجازات –  النشأة)  (هـ2471 -2433) نشأةوتطورمديريةالمعارفالعامة 

 تعديالسااااااااااااااااااااااااموزارةالمعارف  - نشااااااااااااااااااااااااأةوتطوروزارةالمعارفوأهمانجازاتها    

 أنواعالتعليمالذيتشااااااااااااااااااااااااااااااارفعليهوزارةالتربيةوالتعليم  -   وإعادةهيكلتهاااااااااااااااااااااااااااااااا

             .فيالحاضر 

 ( هاااااااااااااااااااااااااااااااااااـ 7304 -7492) البناتنشأةوتطورالرئاساااااااااااااااااااااااااااااااااااةالعامةلتعليم
 .وزارةالمعارف مالبناتفيدمجالرئاسةالعامةلتعلي – إنشاءالرئاسةالعامةلتعليمالبنات  

 العوامالالجتماعيةواالقتصاديةوالثقافيةالمؤثرةعلىسياسةالتعليمونظامهفيالمملكةالعربيةالس
 .عودية

 :  في المملكة العربية السعودية سياسة التعليم ثالثاً:

 مصاااااااادرها - أبوابهاوبنودهامعشرحمفصللموضاااااااوعاتها:  وثيقةالسياساااااااةالتعليمية – 
 .خصائصها

 القاعدةاألساسيةالتيتقومعليهاسياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية. 

 التعليم  :األسس والمبادئ التي يرتكز عليها نظام  أسس وأهداف سياسة التعليم في المملكة

 في المملكة

 (. ألهدافالعامةللتربيةوالتعليما - مصادراشتقاقها،مستوياتها)  : غايةالتعليموأهدافهالعامة  

 ميهلوثيقةسياساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةالتعليمفيالمملكةنظرةتقيي (
وفقالمتغيراتالمعاصرجوانبالنقصالمراداستيفائهافيالمرحلةالمقبلة  منحيثاإلنجازات،منحيث
          .  (ةوالمحافظةعلىالثوابت

 :  في المملكة  رابعاً : نظام التعليم العام

 نشأةنظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية 

 السلمالتعليميفيالمملكةالعربيةالسعودية 

 المرحلة االبتدائية -  مرحلة رياض األطفال 
 (نظامالتقويمواالختبارات – المناهج– األهداف) المرحلةالمتوسطة    

 (  نظامالتقويمواالختبارات - المناهج– األهداف)  المرحلةالثانوية    

 الجهاتالمشرفةعلىالتعليمالعام.   

 حولنظامالتعليمالعامفيالمملكةاستنتاجاتوتوقعات. 
 : لي في المملكة : نظام التعليم العا خامساً 

 وتطور التعليم العالي   نشأة 

 أهداف التعليم  العالي. 

 مرحلةإنشاءالجامعاتالسعوديةووزارةالتعليمالعالي      

 الجهاتالمشرفةعلىالتعليمالعالي  . 
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 مسؤوليةتنفيذسياساتالتعليمالعالي . 

  العاليتمويل التعليم       

 التحدياتالمستقبليةللتعليمالعاليالسعودي. 

   :لتعليم األهليا: سادساً 

 األصوالإلسالميةوالمنطلقاتالفكريةللتعليماألهلي    

  سياسة التعليم األهلي      

  التعليم العام األهلي 

   مبررات دعم التعليم األهلي 

 بعضمالمحالتجديدفيالتعليماألهلي 

 نماذجللتعليماااااااااااألهلي  - مبرراتااااااااااه – نشااااااااااأته - هأهدافاااااااااا)التعليمالعالياااااااااااألهلي  - 

 (دعمالتعليماألهلي

 وقفةتقويميةلتوجهاتالتعليمالعالياألهلي                     

 : تعليمالفتاةالسعودية: بعاً سا

 نبذةتاريخيةمختصرةعنتاريخنشأةتعليمالفتاةالسعودية . 

 التوجهاتالسياسيةلتعليمالفتاةالسعوديةكماوردتفيوثيقةوسياسةالتعليمالسعودي . 
 التحدياتالتيتواجهتعليمالفتاةفيالمملكة . 

 ::التجديداتوالتحديات التربويةفيمسارالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعوديةثامناً 

 توجهاتالخططالتنمويةفيالمملكةالعربيةالسعودية . 

 والعالييمالعامالتحدياتالتربويةفيالتعل . 

 مشروعالتقويمالشامل–مشروعتطوير)  التجديداتالتربوية ... 

 التدريبأثناءالخدمة . 

 خطةالتنفيذ: " طرائقواستراتيجياتالتدريس  " 

 ضرورةتنويعطرائقالتدريسلتتواءممعطبيعةموضوعاتالمقررويقترحاستخدام : 

 2 -  والفعاليةعلىالمشاركةالمتعلمينزيتحفالمحاضرةالمدعمةبالمناقشةل . 

 1 - المناقشةمعاالهتمامباألسئلةالتطبيقيةالمستمدةمنواقعالمتعلمين. 

 4 - العصفالذهني . 

 3 - التعلمالتعاوني . 

 الوسائلوالتقنيات : 

 - السبوراتولوحاتالعرض . 

 –أجهزةالعرضالحديثة . 

 - شبكةالمعلومات . 
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يمكنلمنيقومبتدريسالمقرراستخدامطرقواستراتيجياتوطرقتقويموأنشطةووسائلمختلفةبمايتفقمعطبيعة

 . المادةالعلميةوظروفالكليةوالطالبات

  أساليب التقويم: 

 يستخدم في تقويم الطالبات : 

  2 –  األنشطة الصفية. 

 1–  االختبارات الشفوية. 

 4–  (المقالية والموضوعية ) االختبارات الكتابية 

 توزيع درجات المقرر : 

 درجةأعمال السنة 

 (34 درجة) 

  االمتحان

 النهائي

  (14  درجة) 

  الدرجة

 النهائية

 (أعمال السنة) نظري  14   

 14 

  

 244   المشاركة في األنشطة

 الصفية

 14 

 المراجع : 

 2- (.  2349.)  سليمانبنعبدالرحمنالحقيل

 .سياسةالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية,الرياض,مطابعالفرزدق

 1- (. 2327.)   عبدالعزيزبنعبداللهالسنبلوآخرون

 .نظامالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية,الرياض,جامعةالملكسعود

 هـ2321 التربيةوالتعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية(. 2321.) حمدبنلبراهيمالسلوم. 

 4- ( 1445 – 2311.)لعقيلعبداللهبنعقيال.د

 .سياسةالتعليمونظامهفيالمملكةالعربيةالسعودية,الرياض,مكتبةالرشد

 3- التعليمفيالمملكةالعربيةالسعودية( 2314.) محمدمعجبالحامدوآخرون 

 . ,دارالرشد,الرياض( رؤيةالحاضرواستشرافالمستقبل)

 علىأستاذالمادةإضافةمايراهمناسبامنمراجعأخرىأحدثتتالءممعطبيعةالمقررالتيتتطلبالتطويرو

 . التحديثالدائمفيبياناتهاومعلوماتها

 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2344/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 
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 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :
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 قم و رمز المقررر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال المقرراسم 

 فعلية محتسبة

 تغذية فئات حساسة تغذ 3313

 

 تغذ 2323 السادس 2 2

 

 أهداف المقرر

 تدرس التغييرات الفسيولوجية للمراحل العمريه المختلفة . -

تتعرف الطالبة على االحتياجات الغذائية للمراحل العمريه المختلفة خالل دورة  -

 .الحياة

 تتدرب على كيفية تصميم الوجبات الغذائية المتوازنة لكل مرحلة . -

 المحتوى:

 تغذية الحامل والتغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل . -

 المراحل المختلفة لتكوين الجنين وأثر التغذية عليها . -

 التغذية أثناء الرضاعة والمقننات الغذائية للمرضع. -

 الطبيعية ومقارنتها بالرضاعة الصناعية .تغذية الرضع وأهمية الرضاعة  -

 االحتياجات الغذائية لألطفال والمشاكل الغذائية الشائعة  . -

 االحتياجات الغذائية للمراهقين والمشاكل الغذائية الشائعة  . -

 االحتياجات الغذائية للبالغين والمشاكل الغذائية الشائعة  . -

 الصحة .تغذية المسنين وعالقة التغذية بالمحافظة على  -

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة العلميااة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

 .للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة بااالمقرر :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاااا الطالباااات عبااار اإلنترنااات خاااارج وقااات . تعااارض للطالباااات فاااي المحاضااارة 

 .المحاضرة

حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات عماال : study groupsمجموعااات العماال  -

 .ا في المحاضرةصغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحه

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 . األبحاث -
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 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

نظري) أعمال 

 مشاركة+بحث+السنة(

25+1+11 15 155 

 

 والمراجع: المصادر

 , التغذية العالجية, الطبعه الثالثة , دار المدنى  بجدة  1449المدني خالد علي,  -

–عمااااان-دارالشاااارو -0277-دليلتغذيةالمرضيفيالمستشاااافيات-جاللخلياللمخلالتااااي -
 .االردن

 , التغذية العالجية, الطبعه الثالثة , دار المدنى  بجدة  1449المدني خالد علي,  -

 –دار الزهااراء   -0221-تغذيااة الفئااات الحساسااة - علااى صاادي  واخاارونايمااان  -
 الرياض

 القاهرة-مكتبة بستان المعرفة -1441-تغذية الفئات الحساسة –سميرة عبد المجيد  -

 الرياض. -مكتبة الرشد-1441-الفئات الحساسةتغذية -اقبال محمود محمد صالح -

- Kathryn Pinna and Ellie Whitney( 2009): Understanding 

Normal and Clinical Nutrition,  eighth edition , Brooks Cole.  

- Peggy S. Stanfield ( 2010):  Nutrition and diet therapy: Self 

instructional approaches, Jones and Bartlett publishers. 

 
 

        

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kathryn%20Pinna
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ellie%20Whitney
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 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 
 

        
 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

تاثيث المسكن  سكن 3313

 وتجميله

 

2 3 

 عملى2نظرى+1

 ـــ السادس

 

 أهداف المقرر

 .بأهمية المسكن ومعانية وربطها بالدين  التعريف -
 .بوحدات المسكن وأقسامها والعالقة الرابطة بينها واستغالل فراغات المسكن  التعريف -
 وأثر األلوان على األشخاص  –استخدام األلوان فى المسكن  –باأللوان  االلمام -
ووحاادات اإلضاااءة فااى  –وأساااليب اإلضاااءة  –وأقسااام اإلضاااءة  –بالضااوء  التعريااف -

 المسكن
الرخاام  –الخامات المستخدمة فى تصميم المساكن وتغطيتهاا منهاا الخشاب  التعرف على -

 .الخ .... الزجاج األلمونيوم  –السيراميك  –
النباتاات الداخلياة  -الساتائر  –مكمالت تأثيث المساكن منهاا أغطياة األثااث  التعرف على -

 إكسسوارات تجميل المسكن  –اللوح والصور والمرايا  –البارفانات  –والخارجية 
 

 :محتوى المقرر
 االطار النظري:

المسكن فى القرآن الكريم والمعاني والمفردات التى ورد ذكر المسكن  –تعريف المسكن  -

 الهدف من دراسة تأثيث المسكن –وظائف المسكن فيها فى القرآن الكريم 

 مراحل تأثيث المسكن –المسكن المثالى  -

 المساحة ( –التصميم التكاليف  –أنواع الوحدات السكنية )الشكل  -

 وأساسياتهمفهوم التصميم –تصميم المسكن  -

 طرز االثاث فى العصور المختلفة  -

 (المواد  –الملمس  –الضوء  –اللون  –الشكل  –الخط ) عناصر التصميم الداخلي  -

 (محور التصميم  –اإلبداع  –التضاد  -الوحدة –التوازن ) أسس  التصميم الداخلي  -

 تأثيث حجرات المسكن  -

 االنسجام ( –التركيز  -التتابع –أسس وتنسيق االثاث فى المسكن )التكرار  -

 –أثرها على المسكن بفراغاته المختلفة  –سيكولوجية األلوان  –أقسامها  –األلوان  -

 تفسيرها  –األلوان فى القرآن الكريم 

طرق استغالله بالمسكن بشكل اقتصادي وتوزيع اإلضاءة الطبيعية  –أقسامة  –الضوء  -
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 والصناعية فى فراغات المسكن 

 تنسيق وتجميل مناطق المسكن  -

 انواع المكمالت -

 

 

 

 االطار التتبيقي: -

معرفة تقسيم المسكن حسب الوحدات الرئيسية ودراسة تلك العناصر وربطها بالعالقة بين  -

 مع الرسمكل عنصر وغيره من العناصر

 رسم انواع المساكن من حيث التصميم والشكل  -

الواجب مراعاتها عند رسم  مفردات  الشروط–استخدام مقياس الرسم والتدريب علية  -

 . وحدة سكنيه

غرف النوم الرئيسية  –التركيز على كل نقطة من وحدات المسكن بشرح وحدة النوم  -

 .غرف نوم االوالد وشروطها  مع رسم المفردات وشروطها

معرفة مثلث العمل  –التركيز على عنصر المطبخ  –عنصر الخدمات والمرافق العامة  -

أنواع الحمامات  مع  –ين أماكن التخز –واإلشكال المختلفة لتوزيع المطابخ فى المسكن 

 الرسم

الفراغ المناسب –معرفة األنشطة المستخلفة التى تتم داخل هذه الوحدة –عنصر المعيشة  -

 توزيع األثاث بناء على نوع النشاط .–لها 

 –الرخام  –لتغطية فى  المسكن  منها الخشب معرفة الخامات المستخدمة فى أعمال ا -

 السيراميك

 .طرق االستفادة منها فى زيادة قيمة المسكن –األلمونيوم وخواصها  -الزجاج  -

معرفة الخامات المستخدمة فى تغطية األثاث واألقمشة واأللوان المناسبة لكل غرفة حسب  -

 . ى تجميل المسكن وتأثيثهأهميتها ف –االستعمال والنشاط والفراغ والستائر وطرازها 

 :طرق واستراتيجيات التدري 

 

تتضاامن عاارض للمااادة العلميااة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

للمحاضاااارات ماااازودة بالصااااور واالرتباطااااات التشااااعبية لاااابعض المواقااااع اإللكترونيااااة 
 .والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة بااالمقرر :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات خااارج وقاات . طالبااات فااي المحاضاارة للتعاارض 
 .المحاضرة

حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات عماال : study groupsمجموعااات العماال  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة
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اشااتراك الطالبااة فااى عماال –عاان أحااد موضااوعات المقااررالطالبااات بعماال بحااوث تكليااف  -

 .ضمن مجموعة الحدى مكمالت تزيين المسكن 
 –اناواع الوحادات الساكنية  –تكليف الطالبات بعمل البوم عن مكماالت المساكن 

 اشكال مختلفة من عناصر المسكن 
 المساكن.تكليف الطالبات فى مجموعات بعمل ماكيت النواع مختلفة من  -

 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -
 .كل طالبة أسبوعيا تقييم  -

 
 
 

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 60(

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

 155 45 25 15 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة
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 والمراجع: المصادر

-المنصورة  –مكتبة التربية الحديثة –تأثيث وتنسيق المسكن –ربيع محمود نوفل  -

2000- 

–دار الحساين للطباعاة والنشار –تأثيث المسكن وتجميله  –نعمة مصطفى رقبان  -

 .1447 –شبين الكوم 

 –كلياة الزراعاة –تأثياث المساكن  –مها سليمان أبو طالاب ,فااروق عبااس حيادر  -

 جامعة االسكندرية.

 2998 -دار الراتب الجامعية -الضوء-أحمد شوقي عمار -

مطابع  -محمد عبد الرحمن الحصين.ترجمة د-أسس التصميم في العمارة-وسميثر -

 2349-جامعة الملك سعود

-مطااابع الحميضااي-فاان التصااميم الااداخلي والااديكور –يوسااف ابااراهيم العااامود  -

 هـ2314-الرياض

 1441-عمان -دار القابس–التصميم الداخلي مبادئ أساسية -جريس خوري -
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 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 تثقيف غذائي تغذ4353

 

 ـــ ابعسال 2 2

 

 

 :أهداف المقرر

 .تدرس الطالبة مفهوم التثقيف الغذائي وطرقه ووسائلة  -

تدرس العادات الغذائية المختلفة وأسلوب تصنيفها من حيث منشأها وأثارهاا علاى  -

 .الصحة والعوامل المؤثرة عليها

 . التثقيفية الغذائية للفئات المختلفةتدرس أسس تخطيط وإعداد البرامج  -

تتااادرب علاااى طااارق ووساااائل التثقياااف المساااتخدمة لتعاااديل أو تغييااار العاااادات  -

 . والسلوكيات الغذائية الخاطئة 

 

 :محتوى المقرر

 :الجانب النظري: أوالً 

 . مفهوم التثقيف الغذائي وأهميته -

 .المؤثرة عليهاالعادات والسلوكيات الغذائية المختلفة وتحليلها والعوامل  -

 .العادات الغذائية المنتشرة في الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة -

توعية أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم مع معرفة الوسائل والطرق المالئماة لكال  -

 .فئة

 . أسس تخطيط وإعداد البرامج التثقيفية الغذائية للفئات المختلفة -

 .طرق ووسائل التثقيف الغذائي المستخدمة -

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

العلمياااة للمحاضااارات مااازودة بالصاااور واالرتباطاااات التشاااعبية لااابعض المواقاااع 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات . بااالمقرر تعاارض للطالبااات فااي المحاضاارة 

 .خارج وقت المحاضرة
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حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات : study groupsمجموعااات العماال  -

ا فااي عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهاا

 .المحاضرة

تقوم الطالبات بعمل مشاريع تثقيفية متكاملة تطبق فيها األسس والخطوات العملية  -

إلعااداد برنااامج التثقيااف وتهاادف إلااى معالجااة الساالوكيات الغذائيااة الخاطئااة فااي 

 .المجتمع للفئات ذات العالقة 

 

 

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

أعمال السنة نظري)

 ( +بحث تخرج
25+45 45 155 

 

 المصادر والمراجع:

 -التثقيااف الغااذائي أسااس ومبااادئ التوعيااة الصااحية -عبااد الاارحمن مصاايقر. / د  -

 م1447

  م1443 -الغذائية والصحيةالتربية   -عفاف صبحي . د -

- Nutrition education, Linking Research, theory and practice. 

Isobel R.Contento - 2007. 

- Physical   ِ  ِ Activity and Nutrition for Health (World of 

wellness health education).  

- Chris Hopper, Bruce Fisher and Kathy Munoz- 2008.  

- Safety, Nutrition and Health in Early Education. Cathie 

Robertson- 2009. 

- How to Teach Nutrition to Kids. Cannie Liakos Evers -2006. 
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 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة
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 أهداف المقرر

مصمم  –نشأة الزي السائد وتطوره  –مفهوم التصميم وتصميم األزياء  التعرف على -

 األزياء

  . تفسير اسسوعناصر التصميم -

للمالبس ) مفردات التكوين ( وصياغتها في مالبس صباحية تبنياألجزاء المكونة  -

  .ومسائية

 متحرك ( مع استخدام األسلوب الهندسي –للمرأة ) امامي   ترسمالطالبة الجسم البشري -

  . بعملتصميم متكامل تراعي فيه اسس وعناصر التصميم القيام -

  . األلوان في إعطاء تأثير الخامات المختلفةاستخدام -

 .سهرة–منزلي  –زياء التي تصلح لمناسبات متعددة ) صباح تصمم بعضاأل -

 محتوى المقرر:

 أوالً: الجانب النظري:

 مفهوم التصميم ,تصميم األزياء ,مصمم األزياء. -

 أنواع التصميم ,مصادر التصميم. -

 مراحل عملية التصميم. -

 الخامه( -اللون -الفراغ -المساحه –الشكل  -عناصر التصميم )الخط -

 التوافق( -الترديد -االتزان -التركيز -الترابط -م)النسبة والتناسبأسس التصمي -

 األكمام ....( –الجاكتات  –األكوال  -تنوراتال -مكونات الزى )البلوزات -

 ثانيا:الجانب التتبيقى:
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 -األكمام –األكوال-تتعلم الطالبة أسس رسم مفردات التصميم :) فتحاتالرقبة -

 الرصاص  بالقلم  )البنطلون  -.  التنورات

 أسس التلبيس على المانيكان. -

  . كيفية التظليل بالقلم الرصاص -

  .يناسب فترة الصباح وتظليله بالقلم الرصاص التتصميم مودي -

 يناسب فترة مابعد الظهر وتظليله بالقلم الرصاص  تتصميم موديال -

  .يناسب فترة المساء والسهرة وتظليله بالقلم الرصاص تتصميم موديال -

دائرة األلوان , والفرق بين األلوان األساسية , واأللوان الفرعية  كيفية عمل -

 . ,واأللوان الثانوية , ونتيجة خلط كل منهما وتطبيق ذلك في دائرة أخرى

 

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة العلميااة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

 .للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة بااالمقرر :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاااا الطالباااات عبااار اإلنترنااات خاااارج وقااات . تعااارض للطالباااات فاااي المحاضااارة 

 .ةالمحاضر

حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات عماال : study groupsمجموعااات العماال  -

 .صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحها في المحاضرة

 .تقوم الطالبة بعمل ألبوم للتصميمات  -

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(15)

 االمتحان النتائي

 درجة (45)

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

نظري) أعمال 

 السنة(

20 20 20 155 

تقييم أعمال 

السنة 

 )عملى(+مشاركة
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 والمراجع: المصادر

 1442,  , القاهرة 2كتاب أسستصميم األزياء , يسري معوض , عالم الكتب , ط -

كتاباألسس الفنية لعرض األزياء , كفاية سليمان وآخرون , مكتببة األنجلو المصرية ,  -

1442 
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  . مواقعمتخصصة على الشبكة العنكبوتية -

رسم وتصميم , دويليل هانز و توال سوال و ابرلي هانولور , شركة  –كتاباألزياء  -

  . المنشوراتالتقنية الفرنسية

األلوان ,دويليل هانز و ابرلي هانولور , شركة المنشورات أنماط  –كتاب األزياء     -

  . التقنية الفرنسية

   -  IL FIGURINO di Moda, Fernando burgo, editore-milano, 2008. 
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رقم و رمز 

 المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

اعداد وتنفيذ  لب 3143

 المالب  المنزلية
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 عملى3نظرى+1

 لب  2113 السادس

 

 أهداف المقرر

 .تصنف الطالبةأنواع المالبس المنزلية  -

 .التيتتالءم مع المالبس المنزلية بأنواعها وتتعرف على خصائص كل نوع الخاماتتحدد  -

تحدد أساليب تزيينمالبس المنزل وخاصة مالبس النوم وأن تقوم بعمل التقانات الخاصة  -

 .بها

 تقارن بين أنواعالكلف المختلفة بأنواعها, وتنفذ بعض من المالبس بلتباع التقانات الخاصة -

 محتوى المقرر:

 :الجانب النظريأوالً: 

 اريخية عن تطور المالبس المنزلية ومالبس النوم تدراسة نبذة -
  .دراسة األساليب العلميةوالفنية لبناء النماذج الخاصة بالمالبس المنزلية حسب أنواعها -
االنسدال  –الملمس  –اللون  –دراسة أنواعاألقمشة وخصائصها من حيث الخامة  -

 القماش المناسب لنوع المالبس المنزلية للوصول إلى االختياراألمثل لنوع 
 دراسة باترونات لموديالت متنوعة من المالبس المنزلية -
دراسة الكلف بأنواعها والتعرفعلى خصائص كل منها واختيار ما يتناسب مع شكل  -

 ، المالبس المنزلية 
 

 ثانيا:الجانب التتبيقى:

 تنفيذقطعة ملبسية بأستخدام الباترون الجاهز -
يفية تنفيذ بعض منها نماذجمختلفة ألنواع المالبس المنزلية المختلفة وكتنفيذ  -

    )جلباب -قميص نوم)اتالخاصة بهاينبإتباع التق
 .روب ( -بيجامة  –نماذج مختلفةمن باترونات المالبس المنزلية ) قميص نوم  -
 .نموذج الباترون المسطح -



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 137صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 التشطيبخرفة وفي عمليات الزوااللي توظيف غرز التطريزاليدوي  -

 

 

 

 

 

 

 :طرق واستراتيجيات التدري 

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -
تتضاامن عاارض للمااادة العلميااة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

للمحاضاااارات ماااازودة بالصااااور واالرتباطااااات التشااااعبية لاااابعض المواقااااع اإللكترونيااااة 
 .والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة بااالمقرر :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات خااارج وقاات . طالبااات فااي المحاضاارة للتعاارض 
 .المحاضرة

حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات عماال : study groupsمجموعااات العماال  -

 .ا في المحاضرةصغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة العملية التي تم طرحه
 .تقوم كل طالبة بتنفيذ القطع المطلوبة والمشروع النهائي -

 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -
 .كل طالبة أسبوعيا تقييم  -
 .المشروع النهائي -

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 النتائيةالدرجة 

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 

 

 والمراجع: المصادر

 م2997جامعة االسكندرية  /د.سامية إبراهيم السمان  /موسوعة المالبس  -

 2999-بثينه الكفراوى:فن التفصيل والخياطه  -

 م2999-القاهرة -دار لبيان العربي-واألزياء د.عليه عابدين: دراسات فى المرأة  -



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 138صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 2005 /د.سعديةمصطفى الحداد / المالبس المنزلية والمفروشات -

 -دليلك المصور الى الخياطه الشامله: شرح دقيق ومفصل مع صوره لكل خطوه -

–لبنان -ترجمه محمد خليل فرحات دار الحكايات للطباعه والنشر والتوزيع

 م1447-بيروت

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 139صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 

 

 

 
 

رقم و رمز 

 المقرر

ساعات عدد ال اسم المقرر

 الدراسية

متتلب  المستوى

 سابق

 فعلية محتسبة

 ـــ السادس 2 2 وترشيد االستتالكاقتصاديات األسرة  سكن 3723

 أهداف المقرر

مستوى الدخل المخصص لالستهالك وتوزيعه على المجموعات السلعية التعرف على  -

 . والخدمية المختلفة 

 .بمستوى األسعار المطلق والنسبي للسلع المختلفة  االلمام –

 .االستهالك في المملكة العربية السعودية التعرف على -

 .كيفية ترشيد االستهالك والهدف منه ومراحله التعرف على  -

 العادات واالتجاهات السليمة وخلق الوعي االستهالكي الصحيحالتعرف على -

 بالسلوك االنسانى المرتبط باالستهالك  االلمام -

 :محتوى المقرر

 –بعض المفاهيم الخاصة باالقتصاد االستهالكى  –أهمية االستهالك : االستهالك  -

 العوامل الرئيسية المؤثرة فى االستهالك  ––المستوى االستهالكى  –المستوى المعيشى 

 مراحله  –أهدافه  –تعريفة : ترشيد االستهالك  -

 البرمجة الخطية كأسلوب يساهم فى ترشيد االستهالك  -

خصائصها ودورها فى ترشيد  -غير بشرية (   –بشرية  –)طبيعية  –موارد االسرة  -

 االستهالك.

أهداف دراسة  –عناصر السلوك  –طبيعة السلوك  –تعريف السلوك : السلوك االنسانى  -

 –المهتمون بدراسة السلوك  –القوى المؤثرة على السلوك  –محددات السلوك  –السلوك 

 .الميول كدافع للسلوك 

الفخر ( دوافع الشراء )  –نظريات الدوافع  –خصائص الدوافع : الدوافع اإلنسانية  -

 .ادارة الشراء .-ع دافع حب االستطال –دافع الخوف  –دافع التقليد  – والزهو

أنواع الميول  –تغيير االتجاهات  –تكوين االتجاهات  –االتجاهات كموجه للسلوك  -

 .واالهتمامات

 بعض النظريات المفسرة للسلوك االستهالكى لألفراد  -

 .النظرية االقتصادية *

 . النظرية االقتصادية النفسية * 

 النظرية االقتصادية واالجتماعية * 

 االعالنات واثرها فى االستهالك .-



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 141صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 –المياة –المالبس  –ترشيد االستهالك فى المجاال ت االسرية المختلفة ) الغذاء  -

 االدوات واالجهزة ..................( –الكهرباء 

 

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

العلمياااة للمحاضااارات مااازودة بالصاااور واالرتباطاااات التشاااعبية لااابعض المواقاااع 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات . بااالمقرر تعاارض للطالبااات فااي المحاضاارة 

 .خارج وقت المحاضرة

حيااث تشااارك الطالبااات ضاامن مجموعااات : study groupsمجموعااات العماال  -

عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي 

 .المحاضرة

 . الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقررتكليف  -

 : أساليب التقويم
 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -
 .األبحاث  -

 

 توزيع الدرجات:

 

 توزيع درجة أعمال السنة والعملي

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

 مشاركة+بحث +نظري) أعمال السنة(

25+1+11 

 

15 

 

155 

 

 والمراجع: المصادر

دار –سهير نور,مني بركات,ايزيس نوار:االقتصاد االستهالكي األسري  -

 م2993-االسكندرية -المعارف

دار القلم -االتجاهات الحديثة في علوم األسرة-ليلي الخضيري,مها أبو طالب -

 م 2999 -دبي-للنشر والتوزيع

دار القلم للنشر -المستقبلترشيد المستهلك واالستهالك وتحديات -مها أبو طالب -

 م2999 -دبي-والتوزيع



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 141صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 م1441-عمان -ار الشروق -اقتصاديات األسرة-ليلي نشيوات وآخرون -

دار القلم للنشر  -االدارة العلمية لشئون األسرة-فاتن مصطفي,سهير نور -

 1444-والتوزيع

 1443-الطبعة العاشرة-عالم الكتب -االدارة المنزلية-كوثر كوجك -

 

 

 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 142صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 

 

 
 

 

 االهداف العامة للمقرر :
 .إلمام الطالبات ببعض استراتيجيات التدريس وكيفية تطبيقها    -

 .تدريب الطالبات على استخدام االسئلة لتنمية التفكير الناقد  -

 .المام الطالبات بأنواع التقويم المتنوعة  -

 .تدريب الطالبات على مراعاة الفروق الفردية  -

 .تدريس تتناسب مع دروس االقتصاد المنزلـــــي  تدريب الطالبات على تصميم استراتيجيات  -

 

 قرر  :حمتوى الــم
 .استراتيجيات التدريس   -2

 –التعلم التعاوني  –الخرائط المعرفية )بعض استراتيجيات التدريس  -1

 (المتعددة الذكاء –التعلم الذاتي  –المعمل  –البيان العملي  –المحاضرة 

 .والتفكير النقدي  األسئلة -4

 \.  أنواعه –خصائصه–تعريفة : التقويم  -3

 .التدريب الميداني  -5

 .االنضباط الصفي   -1

 .التخطيط الجيد للدرس  -7

 .إضافة التدريب على استخدام الخرائط الذهنية في التدريس   -8

 طرق واسرتاتيجيات التدريس : خطة التنفيذ:
 

المستوى السادس                                                                                               –قسم اقتصاد منزلي 
 21صفحة 

- 

انتباههىالمشاركةوتجذبلالحواروالمناقشةأثناءتقديمالمحاضرةوالتيتحفزالطالباتع

 ن

رقم ورمز 

 المقرر 

 متتلب سابق المستوى  عدد الساعات الدراسية  اسم المقرر

 عمـــلي  نظري

طرائق تدري   3123 نتج

 (2اقتصاد )

طرق تدري   سادس ال 2 2

(1) 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 143صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 . ةتطبيقيةمستمدةمنواقعالطالبةوواقعالتخصصلأمث -

 . تدريسكالمجموعاتوتمثيالألدوارلاستخدامبعضالطرقالحديثةل -

 . عملأورا   تقديم -

 . يفاتالمنزليةلبعضالتك -

 . يميةوالتقنياتالحديثةلاستخدامبعضالوسائاللتع -

 : أساليبالتقويم
 : يستخدمفيتقويمالطالبات

 . تالشفويةااالختبار – 7

 (والموضوعيةألمقاليه )تالكتابيةااالختبار – 0

 . يةلتاألدائيةوالعمااالختبار – 4

 . بطاقاتالمالحظة – 3

 . مقاييساالتجاهات – 5

 الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة اعمال السنة

االمتحان 
درجة(21النهائي)  

 (درجة 722)

 722 12 02 )أعمال السنة (نظري

 02 المشاركة في األنشطة الصفية

 :المراجع
 . يثة فيتدرٌساالقتصادالمنزلىاتجاهاتحد: كوثركوجك .7
 .جياتيٌسطرقواستراتيالتدر: هالشافعييصبح .0
 .ٌةاألسرةيالتربي المرجعف: كوثركوجك .4
 .سٌ يأهدافالتدر:  كوثركوجك .3

 .المناهجالمعاصرة:  مهاالعجمى .5
 جورجبراون .1

 محمدرضابغدادى،التدريسالمصغرتحقيقهوتقويمه:ترجمة،



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 144صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 ةٌوعلمالنفسبجلستهالسادسةللعاميموافقةمجلسقسمالترب

 الدراسي

 هـ 2341 -2342

 21/3/2341والتي عقدت بتاريخ 

 ةٌوعلمالنفسبجلستهالسادسةللعاميموافقةمجلسقسمالترب

 الدراسي

 هـ2341 -2342

 12/3/2341والتي عقدت بتاريخ 

 عميدة الكلية :د/ نورة عبد هللا الزعاقي رئيسة القسم:د/ هدي عبدا لعزيز الشين

 التوقيع: التوقيع:

 
 متتلب سابق المستوى ات الدراسيةساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 إدر3133

 

 ـــــ السادس - 2 اإلدارة والتختيط التربوي

 
 وصف المقرر:

يتضمن المقرر مفاهيم في اإلدارة التربوية وخصائصها وأنماطها ووظائفها  وتطور الفكر اإلداري 

التربوي كما يتناول المقرر التخطيط التربوي والتعليمي واالستراتيجي وبعض أنواع اإلدارات  والمهام 

 والمسئوليات والعقبات والحلول وتطبيقاتها في اإلدارة المدرسية  السعودية 

 أهداف المقرر:
 على : رةقادة التالبتكون دراسة هذا المقرر يجب أن بعد 

اإلدارة  –اإلدارة التعليمية  –اإلدارة التربوية  -اإلدارة العامة  –التعرف على مفاهيم اإلدارة)اإلدارة   -1

 إدارة الصف(. - درسةاإلدارة اإلستراتيجية للم –اإلدارة المدرسية  –التربوية والتعليمية من المنظور اإلسالمي 
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 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي
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 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 147صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 148صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

 تغذية عالجية 4333تغذ

 

2(2  ,1  ,5 ) 3(2 

 تمارين(2نظرى+

  السابع

 

 أهداف المقرر

 .تدرس الطالبة أسس التغذية العالجية -

 تتعرف على أبعاد دور ومهام أخصائية الغذائية -

 .تدرس المقننات الغذائية وتقدير احتياجات المريض منها والعوامل المؤثرة فيها  -

 .تصميم و تقييم وتحليل الوجبات الغذائية الخاصة باألمراض المختلفة  -

 

 :محتوى المقرر

 .أسس التغذية العالجية -

 .دور ومهام أخصائيات التغذية  -

 .التداخل بين الغذاء والدواء -

 .الوريدية والمعويةالتغذية األنبوبية و  -

 الرعاية الغذائية بعد العمليات الجراحية -

 لدورىمراض الجهاز االتغذية العالجية أل -

 لهضمىمراض الجهاز االتغذية العالجية أل -

 لبولىمراض الجهاز االتغذية العالجية أل -

أنواع الحميات + المقننات الغذائية اليومية وتقدير احتياجات المرضىالتمارين ) -

 (.لمتداولة في المستشفياتالغذائية ا

-  
 طرق واستراتيجيات التدري :

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -
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تتضمن عرض للمادة : PowerPoint Presentationsالعروض التقديمية  -

العلمية للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع 

 .اإللكترونية والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صلة :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

أو تطالعها الطالبات عبر اإلنترنت . بالمقرر تعرض للطالبات في المحاضرة 

 .خارج وقت المحاضرة

حيث تشارك الطالبات ضمن مجموعات : study groupsمجموعات العمل  -

عملية التي تم طرحها في عمل صغيرة تلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة ال

 .المحاضرة

 .تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .األبحاث  -

 

 

 توزيع الدرجات:

 توزيع درجة أعمال السنة

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

+ السنةنظري) أعمال 

 التمارين(

25+45 45 155 

 

 المصادر والمراجع:

 , التغذية العالجية, الطبعه الثالثة , دار المدنى  بجدة1449المدني خالد علي,  -

 د / منى خليل عبد القادر –التغذية العالجية 

 د / منى خليل عبد القادر -تقييم الحالة الغذائية  -

 ياسينالزفزافشوقى  -أسس التغذية فى الصحة و المرض - -

Kathryn Pinna and Ellie Whitney( 2009): Understanding Normal and 

Clinical Nutrition,  eighth edition , Brooks Cole. 

Peggy S. Stanfield ( 2010):  Nutrition and diet therapy: Self instructional 

approaches, Jones and Bartlett publishers. 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kathryn%20Pinna
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Kathryn%20Pinna
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ellie%20Whitney
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 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 :أهداف المقرر

 -طيور -حيوان -نبات-صحراء)االقتباس من مصادر االلهام المتوفرة فى البيئة  -

 .....(بحار

 .االقتباس من  التراث والمعمار او الحلى وصياغته فى تصميمات حديثة -

 .التدريب على استخدام األلوان فى اعطاء تأثيرات مختلفة للتصميم -

 .توظيف عناصر وأسس التصميم لخدمة ما تقترحه من تصميمات -

 :محتوى المقرر

 :الجانب النظري: أوالً 

 .دراسة مفهوم االقتباس وعالقته بتصميم األزياء -

 (الحلى  -المعمار-التاريخ -التراث -الطبيعة)مصادر االقتباس  -

 (التجريدية -التكعيبيه -التأثيرية)االقتباس من المدارس الفنية المختلفة -

 .االقتباس من العصور االسالمية -

 .االقتباس من العصر القبطى والرومانى -

 .االقتباس من العصور الوسطى -

 .دراسة أشهر مصممى األزياء فى االقتباس -

 

 :الجانب التتبيقى:ثانيا
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 –المقلم -المنقط –المشجر  –السادة )وتلوين الخامات المختلفة   اسس رسم -

 –المجعد الفرو  –المبعج  –القماش السميك  –الحرير  – التفتاه –المحبوك 

 (الدانتيل –التل  –الجلد  –األورجنزا  – الجنز –الشيفون  –  الريش

 

 

توظيفعناصر التصميم في ابتكار تصميمات مستخدمه فيها أسلوب االقتباس من  -

 .التراثودراسة جمالياتها –الطبيعة 

 .وضع مقترحاتتصميميه تجمع بين األصالة والمعاصرة في ضوء تعاليم اإلسالم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

واالرتباطاااات التشاااعبية لااابعض المواقاااع العلمياااة للمحاضااارات مااازودة بالصاااور 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات . بااالمقرر تعاارض للطالبااات فااي المحاضاارة 

 .خارج وقت المحاضرة

الطالبااات ضاامن مجموعااات حيااث تشااارك : study groupsمجموعااات العماال  -

عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي 

 .المحاضرة

 .تقوم الطالبة بعمل البوم للتصميمات  -

 

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 

 توزيع الدرجات:
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 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 40) 

 الدرجة النتائية

 نظرى عملي

نظري) أعمال 

 السنة(
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عملي طوال 

 السنه

40 
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 1997 , الشروق لإلعالن, 1الموضة وتصميماألزياء, ط: صالحالدين عويس -

هانز و ابرلي هانولور , شركة أنماط األلوان ,دويليل  –كتاب األزياء  -

  . المنشورات التقنية الفرنسية

 

Diamond , Jay and Ellen Harcourt  Brace Jovanovich- The Word of 

Fashion - Inc, 1999 
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 هـ 2341/  8/24ت بتاريخ : والتي عقد
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 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 
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 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :
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 2113 السابع

 لب  

 

 أهداف المقرر

 .على اختيار بلوزات مناسبة لألوقات المختلفة تدريب ال -

 من  رسم الباترون األساسي للبلوزة بمقاساتها الشخصية  التمكن -

 .التدريب على كيفية وضع الموديالت على الباترون  -

تاادريب علااى وضااع الباااترون علااى القماااش مااع أخااذ عالمااات القااص والخياطااة ال -

 .باألسلوب     المناسب لنوعية القماش

 .التدريب على االقتصاد في القماش أثناء وضع الباترون  -

اب مهااارات الخياطااة وإنهاااء وتجمياال البلااوزات باألساالوب العلمااي المناسااب سااتإك -

 .للموديل والخامة 

 :محتوى المقرر

 :الجانب النظري: أوالً 

 .دراسة تاريخية لنشأة باترون البلوزه وتطوره عبر العصور المختلفة -

 .تعريف الباترون الجاهز وأهميته وأنواعه -

 .الجاهز للبلوزهالقواعد األساسية لرسم الباترون  -

 .دراسة الخامات التى تصلح لعمل البلوزات والفساتين -

 .دراسة أنواع المالبس الصباحية  -

 

 :الجانب التتبيقى:ثانيا



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 154صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 .رسم الباترون األساسي للبلوزة بالمقاسات الشخصية  -

 تصريفات البنس المختلفة . -

 تنفيذ بلوزة بأستخدام الباترون الجاهز -

 .رسم الموديالت المختلفة على الباترون  -

استخدام األساليب الفنية والعلمية لتنفيذ موديالت مختلفة بالباترون الشخصي على  -

 :أن تتضمن اآلتي 

 البنس والقصات . -ج               االكوال المختلفة . -ب       المردات بأنواعها . -أ 

 والكلف. الكرانيش -و          األكمام واألساور. -د

   .استخدام األساليب المختلفة لتجميل البلوزات  -

     فستان بسيط . –تنفيذ بلوزة  -

 

 

 

 

 

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

بالصاااور واالرتباطاااات التشاااعبية لااابعض المواقاااع العلمياااة للمحاضااارات مااازودة 

 .اإللكترونية والمراجع

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهااا الطالبااات عباار اإلنترناات . بااالمقرر تعاارض للطالبااات فااي المحاضاارة 

 .خارج وقت المحاضرة

الطالبااات ضاامن مجموعااات حيااث تشااارك : study groupsمجموعااات العماال  -

عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعااة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي 

 .المحاضرة

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 المشروع النهائي

 الدرجات:توزيع 

 

 توزيع درجة أعمال السنة 

 درجة(60)

 االمتحان النتائي

 درجة ( (40

 الدرجة النتائية



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 155صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 نظرى عملي

 155 25 25 25 نظري) أعمال السنة(

تقييم أعمال 

 السنة)عملى(+مشاركة

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع:

 2007 -الرياض -دار الزهراء –الباترون االساسي  -سناء معروف بخاري -

 م2995-ابن سينا-عنايات المهدى : تعلمى اصول الخياطه والتفصيل -

 2999-بثينه الكفراوى:فن التفصيل والخياطه  -

 م2999-القاهرة -دار لبيان العربي-د.عليه عابدين: دراسات فى المرأة واألزياء  -

 -ه لكل خطوهدليلك المصور الى الخياطه الشامله: شرح دقيق ومفصل مع صور -

–لبنان -ترجمه محمد خليل فرحات دار الحكايات للطباعه والنشر والتوزيع

 م1447-بيروت

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 156صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى الدراسيةساعات عدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

التدريب بالبيت  أدر4423

 النموذجى

2 3 

 عملى2نظرى+1

 3 سابعال

 

 

 :أهداف المقرر

 .التعرف على كيفية ترتيب األثاث وتنسيقه وتمارس ذلك عمليا -
تدرك الطالبة قيمة الوقت واالنتفاع به فيما يعود عليها وعلى األسارة بالمصالحة  -

 .العامه
 .التعرف على الطر  الصحيحه العداد الموائد وتزيينها  -
 .التعرف على طر  التقديم المختلفه للطعام وممارسة ذلك عمليا -
 .التعرف على كيفية توزيع موارد األسرة وأبواب االنفا  المختلفة  -
 .التعرف على االتيكيت وفن التعامل -

 

 محتوى المقرر:

 

 والً: الجانب النظري:أ

 .االقامة بالبيت النموذجىأهداف  -
 .توزيع العمل على افراد المجموعة التى تقيم بالمنزل وتبادل األعمال بينهن -
توزيااع الميزانيااة علااى أبااواب االنفااا   -ادارة الاادخل  –المقصااود بالميزانيااة   -

 المختلفة
 ادارة الوقت . -



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 157صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 ادارة الغذاء . -
 .طر  اعداد المائدة للوجبات والمناسبات المختلفة -
 .المختلفة لتقديم الطعام على المائده الطر  -
 .أداب الزيارة فى المناسبات المختلفة وواجبات الضيافة -
 .االتيكيت وفن التعامل مع الناس -
 :الجانب التتبيقى: ثانيا

 .التطبيق العملى للطالبات فى مقر الشقة النموذجية بالكلية 

 للدخل . –تكليف الطالبة بعمل ميزانية للوقت 

 صغيرة من الطالبات وتطبيق حفلة شاى .عمل مجموعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :طرق واستراتيجيات التدري 

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -
تتضاامن عاارض للمااادة : PowerPoint Presentationsالعااروض التقديميااة  -

العلميااة للمحاضاارات ماازودة بالصااور واالرتباطااات التشااعبية لاابعض المواقااع 
 .والمراجع اإللكترونية

أفااالم وعااروض تفاعليااة ذات صاالة :  instructional filmاألفااالم التعليميااة  -

أو تطالعهاا الطالباات عبار اإلنترنات . طالبات فاي المحاضارة للبالمقرر تعرض 
 .خارج وقت المحاضرة

حياث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات : study groupsمجموعاات العمال  -

ة المااادة العمليااة التااي تاام طرحهااا فااي عماال صااغيرة تلتقااي كاال أساابوع لمراجعاا
 .المحاضرة

 .عن أحد موضوعات المقررتكليف الطالبات بعمل بحوث  -

 : أساليب التقويم
 :التقويم المستمر من خالل 

 االختبارات . -

 أسبوعياً . تقييم مجموعات العمل لكل شقة نموذجية -

 

 توزيع الدرجات:

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 158صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 توزيع درجة أعمال السنة والعملي

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

  24 نظري) أعمال السنة(

34 

 

 54 طوال العام عملي 244

 

 المصادر والمراجع:

-القاااهرة -دار الطالئااع -دلياال كاال بياات فااى فاان االتيكياات -أحمااد تهااامى ساالطان -

 م2997

 -مكتباة ابان ساينا -االتيكيات وفان التعامال ماع النااس -عبد الفتاح محماد واخارون -

 1444 -القاهرة

 1441-القاهرة–عالم الكتب  -عالم المرأة -لولو جيد,سكينة الزيدي,كوثر كوجك -

 1444-دبي-دار القلم-االدارة العلمية لشئون االسرة-فاتن مصطفى,سهير نور -

 1443-الطبعة العاشرة-عالم الكتب -االدارة المنزلية-كوثر كوجك -
 

 

 

 

         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 رقم و رمز المقرر

 

 متتلب سابق المستوى ساعات الدراسيةعدد ال اسم المقرر

 فعلية محتسبة

اختيار وتنفيذ  لب 4423

 المفروشات

 

2 3 

 عملى2نظرى+1

 لب  2213 السابع

 

 

 أهداف المقرر

 .التعرف على التقنيات المستخدمه فى تنفيذ المفروشات -

 .التعرف على انواع المفارش المناسبة لكل استخدام -

 التعرف على الطرق المختلفة لتنفيذ المفروشات -

 .للتزيينباستخدام الطرق المختلفة  تنمية الحس الفني لدى الطالبات -

 

 :محتوى المقرر

 :الجانب النظري: أوالً 

 .أنواع المفروشات المختلفة -

أساااس اختياااار ماااا يتناساااب مااان المفروشاااات داخااال المنااازل مااان حياااث الوظيفاااة  -

 .والطراز

 (.ستائر -مفارش)دراسة الخامات المستخدمة فى عمل المفروشات  -

 .أنواع الستائر المناسبة لكل غرفة بالمنزل -

 .المفارش والستائرطرق تنفيذ  -

 .انواع االكسسوارات المضافة للمفروشات -

 

 :الجانب التتبيقى:ثانيا



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 

 

 

 
 

 

 

 

 161صفحة سلمان بن عبدالعزيز ـجامعةبالدلم  ــــ كلية التربية االقتصاد المنزلي قسم  -الخطة الدراسية 

 

 .وكيفية توزيعها فى الغرف(ستائر -مفارش)اعداد ألبوم خاص لصور المفروشات المختلفه  -

 .اعداد البوم من الخامات المستخدمه فى عمل المفارش -

غرفاة  –غرفاة طعاام  -ناومغرفاة )الحدى الغرف المختارة  ةرش متكاملاتنفيذ مف -

 (االطفال

 

 طرق واستراتيجيات التدري :

 

 .ربط الجانب النظري بالممارسات العملية التطبيقية  -

تتضااامن عااارض للماااادة العلمياااة : PowerPoint Presentationsالعاااروض التقديمياااة  -

 .للمحاضرات مزودة بالصور واالرتباطات التشعبية لبعض المواقع اإللكترونية والمراجع

أفالم وعروض تفاعلية ذات صالة باالمقرر تعارض :  instructional filmاألفالم التعليمية  -

 .أو تطالعها الطالبات عبر اإلنترنت خارج وقت المحاضرة. للطالبات في المحاضرة 

حيث تشاارك الطالباات ضامن مجموعاات عمال صاغيرة : study groupsمجموعات العمل  -

 .عملية التي تم طرحها في المحاضرةتلتقي كل أسبوع لمراجعة المادة ال

 . تكليف الطالبات بعمل بحوث عن أحد موضوعات المقرر -

 :أساليب التقويم 

 التقويم المستمر من خالل :

 .االختبارات  -

 .تقييم كل طالبة أسبوعيا  -

 .) لحاف –شرشف  –المشروع النهائيمفرش متكامل ) خدادية  -

 

 توزيع الدرجات:

 

 والعمليتوزيع درجة أعمال السنة 

 درجة( 15)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 45) 

 الدرجة النتائية

  20 نظري) أعمال السنة(

 اختبار عملى 14

 احتبار نظرى 14

 

 تقييم اعمال السنه )عملى( 244

 

40000 

 

 والمراجع: المصادر

 

 القاهرة -اللبنانيةالدار المصرية  -هـ2348 -الطبعة االولى-نادية ابراهيم -الستائر في الديكور -

  1445 -هـ2315 -الدار العربية للعلوم -شرون نمبلقون -تشارلز اندل -ستائر االحالم  -

 -ترجماة مركاز التعرياب والبرمجاة -مشااريع خياطياة تنسايقية لمنزلاك -دليل سانجر للخياطاة -

 لبنان -هـبيروت2327طب اولى  -الدار العربيةللعلوم

الادار العربيااة ( هااـ2314)جم مركاز التعريااف والبرمجاةمتاار(الساتائر)سلسالة الخياطاة السااهلة -

 بيروت -للعلوم 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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         االولىموافقة مجلس قسم االقتصاد المنزلى بجلسته  

 هـ                  2341/2344للعام  الدراسي : 

 هـ 2341/  8/24والتي عقدت بتاريخ : 

للعام     ثانيةالموافقة مجلس الكلية  بجلسته  

 هـ  1433/ 1432الدراسي : 

 هـ 2341/ 19/11والتي عقدت بتاريخ : 

 عميد الكلية   رئي  القسم : 

 االسم :  د/والء عبد هللا عمارة

 التوقيع:

 االسم :  د/مريم خلف العتيبى

 التوقيع :

 

 

 

 

 

 

 

 

 متتلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع - 2 اجتماعيات التربية ترب4533

 

 :وصف المق       رر

يركز هذا المقرر بوصفه علماً قائماً بذاته يجمع بين علم االجتماع العام وعلم التربية, على دراسة العالقة       

التربوية المختلفة )  التبادلية بين التربية من ناحية وبين المجتمع من ناحية أخرى , فهو يدرس كيفية تأثير النظم

مدرسية( بالنظام االجتماعي أو بمعنى آخر دراسة النظام التربوي والتعليمي من  المدرسية غير المدرسية, الال

منظور اجتماعي.يعالج هذا المقرر المفهومات االجتماعية التربوية الرئيسة ) التغير االجتماعي, الضبط 

االجتماعي(.وذلك من منطلق أنها عمليات تستكمل تربية اإلنسان االجتماعي, التنشئة االجتماعية , الحراك 

وبالتالي تؤثر على عمل المؤسسات التربوية المختلفة, كما يعرض المقرر لعدد من القضايا ذات الطابع 

 االجتماعي التربوي والتي تهم المعلم .

 أه   داف المق   رر:

 ادرة على :بنتاية تدري  المقرر من المتوقع أن تكون التالبة ق

 ـ التعرف على طبيعة علم اجتماعيات التربية وعالقته بعلم االجتماع العام وبقية العلوم التربوية األخرى.2

ـ دراسة بعض المفاهيم المرتبطة باجتماعيات التربية مثل: المجتمع, والثقافة, والتغير االجتماعي, 1

 والضبط االجتماعي, والتنشئة االجتماعية.

 العالقات المتبادلة بين النظام التربوي وأدوارها ووظائفها االجتماعية والتربوية .ـ دراسة 4

   لمام ببعض المشكالت ذات الطابع االجتماعي التربوي ودور التربية في مواجهتها.اإلـ 3

 محت   وى المق    رر: 
 لموضوع األول : ) مدخل في اجتماعيات التربية (ا



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 اجتماعيات التربية وعالقتها بعلم االجتماع العام .أوالً ـ التعريف بعلم 

 ثانياًـ بعض المفاهيم المرتبطة باجتماعيات التربية :

 ـ مفهوم الثقافة.                      ـ مفهوم المجتمع                  

 ـ مفهوم الحضارة.                        ـ مفهوم التربية                  

 عالقة المتبادلة بين المجتمع كنظام وبين الثقافة والتربية والحضارة كنواتج لهذا النظام .ثالثاًـ ال

 () بعض العمليات االجتماعية التربوية وأهميتتا لعمل المعلم   الموضوع الثاني:

 ـ الضبط االجتماعي                        ـ التنشئة االجتماعية             

 ـ الحراك االجتماعي              

 ويعالج كل منها ) المفهوم ـ الوظيفة ـ اآلليات ـ المغزى التربوي (              

 ( الثقافة كأساس للعملية التربويةالموضوع الثالث : 

 الثقافة وتشكلها وتقسيماتها .ـ مفهوم  2         

 دور المؤسسات التربوية في : ـ 1         

 الثقافة العامة والخاصة  -مواجهة التناقضات الثقافية ) بين الجوانب المادية والمعنوية للثقافة ـ أ             

 تحديد العالقة بين الثقافة والدين والتمييز بين المرجعية الثقافية والمرجعية الدينية ,ودور المدرسة -                

 األساس (أن تكون المرجعية الدينية هي              

 التبسيط الثقافي والحفاظ على الهوية الثقافية .ـ  ب           

 التغير الثقافي : )مفهوم التغيير والعوامل المؤثرة في تشكيل التغيير االجتماعي والتغيير الثقافي ,  –ت 

                                                                                            وبعض مظاهر التغيير االجتماعي والتغيير الثقافي ودور التربية في إحداث التغيير االجتماعي والثقافي 

 التمثيل بما يحدث في بعض المجتمعات المتقدمة والنامية ( مع

 العالقات اإلنسانية في التربية , ويشمل :بع : الموضوع الرا

 ـ نشأة المدرسة كتنظيم اجتماعي . 2          

 :ـ أسس التربية المدرسية  1          

 . ـ األساس األخالقيب       األساس االجتماعي  -أ 

 دور المدرسة في التعامل مع باقي القوى المربية في المجتمع المحلي . – 4

 (التربية في مواجتة مشكالت المجتمع الخام  : )الموضوع 

 .العنف في المجتمع السعودي  ـ أ         

 .اآلثار السلبية للتقنية والتطور في االتصاالت  ـب           

 سلبية المجتمع المحلي واآلباء في دعم المدرسة وزيادة فاعليتها .ـ  ج         

 ما يستجد من مشكالت يراها أستاذ المادة تحتاج إلى معالجة . –د          

 :خطةالتنفيذ:  ط   رق الت  دري  س
    . ـالمحاضرةالمدعمةبالحوار        

 . ـالمناقشاتالتادفةالمنظمة  

 : تقنياتالسائلو الو 

 . السبوراتولوحاتالعرض -

 . أجتزةالعرضالحديثة –



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 .  شبكةالمعلومات -

يمكنلمنيقومبتدريسالمقرراستخدامطرقواستراتيجياتوطرقتقويموأنشطةووسائلمختلفةبمايتفقمعطبيعةالمادةالعلم

 يةوظروفالكليةوالطالبات

 : أس   الي   بالتق   وي  م
    . ـالمشاركةالصفية                

 . اقعملبحثيةورـتقويمأ            

     .ـ اختبار أعمال السنة                 

 االختبارات الشفوية . –

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( –

 

 

 

 

 

 

 : توزيع درجات المقرر
 

 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 
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 :المص    ادر والم   راج    ع  

 هـ .1425ـ مصتفى عبد القادر زياده ) وآخرون ( : فصول في اجتماعيات التربية , الرياض , مكتبة الرشد, 

 م.1553هـ ./1413ـ مصتفى متولي ) وآخرون ( : المدرسة والمجتمع , الرياض , دار الخريجي , 

 م.1534القاهرة , األنجلو المصرية ,  ـ منير المرسى سرحان : في اجتماعيات التربية ,

 م.1534علي شلتوت : علم االجتماع التربوي ,اإلسكندرية , متبعة الشاعر ,   ـ

 م.1535, القاهرة , األنجلو المصرية ,   ـ محمد لبيب النجيحي : األس  االجتماعية للتربية

 م2552ـ/ ه1423ـ ممدوح الصدفي )وآخرون (: في اجتماعيات التربية ,القاهرة , 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 

 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 االسم :  د .   نورة عبد هللا الزعاقي

 التوقيع :

 

 

 

 

 
 

 

 
 متتلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع - 2 مناهج عامة نتج4313

 

 أهداف المقرر :
 : أنعلى بعد دراسة ذلك المقرر يتوقع أن تكون التالبة قادرة   
 هج تحديدا دقيقا .اتحدد مفهومالمن – 1

 تحدد الفرق بين المنهج بمفهومه القديم ومفهومه الحديث . – 1

 التعرف بدقة على المفاهيم األساسية المرتبطة بعمليات المنهج . – 4

 منظومة التعليم والتدريس .توضح موقع المنهج وأهميته في  – 3

 تعدد عناصر منظومة المنهج . – 5

 تستنتج طبيعة العالقة بين مكونات المنهج . – 1

 تفرق بين األسس المختلفة لبناء المنهج . – 7

 تبرز أهمية األسس العقدية والنفسية واالجتماعية والمعرفية في بناء وتطوير المناهج التعليمية . – 8

 ئص التنظيمات المختلفة للمنهج .تميز بين خصا – 9

 تحدد أهم مزايا وعيوب التنظيمات المختلفة للمنهج . – 24

 تبين مفهوم تقويم المنهج . – 22

 تستنبط مبررات ودواعي تطوير المنهج . – 21

 تفسر التنوع والتكامل بين أساليب تقويم المنهج وتطويره . – 24

 تقويم المنهج وتطويره .تقدر أهمية دور المعلم ومشاركته في  – 23

 

 محتوى المقرر :



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 أوال : مفتوم المنتج وتتويره :

 المفهوم التقليدي للمنهج  . - 2

 المفهوم الحديث للمنهج .– 1

 . مفاهيم أساسية مرتبطة بالمنهج – 4

 ثانيا : مفتوم المنتج كمنظومة :

 التعليم , التدريس .مفهوم المنهج كمنظومة وأهمية المنهج في منظومات التربية ,  – 2

 مكونات منظومة المنهج . – 1

 ثالثا : أس  المنتج :

 . األسس العقدية ,النفسية , االجتماعية , المعرفية ,  النظرية – 1

 رابعا : تنظيمات المناهج :
 منهج المواد الدراسية المنفصلة . – 2

 المنهج المحوري . – 1

 منهج الوحدات الدراسية . – 4

 تكنولوجي .المنهج ال – 3

 المنهج البيئي . – 5

 المنهج العالمي . – 1

 

 خامسا : تقويم المنتج :

 مفهوم تقويم المنهج ومبررات التقويم . – 2

 وظائف التقويم ومعاييره . – 1

 خطوات التقويم . – 4

 

 سادسا : تتوير المنتج :

 مفهوم تطوير المنهج . – 2

 دواعي تطوير المنهج . – 1

 . أساليب تطوير المنهج وخطواته – 4

 (1طرق و إستراتيجيات التدريس:خطة التنفيذ )
 . المحاضرة المدعمة بالمناقشة 

  الحوار والمناقشة 

 ورش العمل 

  التعلم التعاوني. 

 :تقنيات  السائل و الو 

 .السبورات ولوحات العرض  -

 .أجتزة العرض الحديثة  –



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 .  شبكة المعلومات  -

بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يمكن لمن يقوم 

 يتفق مع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية والطالبات

 

 أساليب التقويم :
 يستخدم في تقويم التالبات :

 االختبارات الشفوية . – 1

 االختبارات الكتابية ) المقالية والموضوعية ( – 2

 االختبارات األدائية والعملية . – 3

 

 : توزيع درجات المقرر

 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 
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 المراجع :
 1111القاهرة , دار المعارف , براهيم بسيوني عميرة , المنتج المتتور وعناصره , إ –1
 حسن شحاته , المناهج الدراسية بين النظرية والتتبيق ., القاهرة : عالم الكتب .  –1

 (. مدخل إلى المنتج المدرسي رؤية عصرية , الرياض : الدار الصولتية .1341حسن حسين زيتون .)  – 4

درسي في القرن الحادي والعشرين ,  دبي : جودت أحمد سعادة , وعبد هللا محمد إبراهيم ,المنتج الم –3

 .1112مكتبة الفالح , 
 . 1312براهيم الشافعي وآخرون  ,المنتج المدرسي من منظور جدي , الرياض : مكتبة العبيكان , إ  –5

 . 1114حسن جعفر , المنتج المدرسي المعاصر , الرياض , مكتبة الرشد ,  –2

 . 1112لتربوية , القاهرة :دار الفكر العربي , علي أحمد مدكور , نظرية المناهج ا –2

 . 1182محمد زياد حمدان , تقييم المنتج , عمان , دار التربية الحديثة ,  –8

 . 1111صبري الدمرداش , المناهج حاضرا ومستقبال , الكويت , مكتبة المنار ,  –1

 
 

التربية وعلم النفس بجلسته الثالثة للعام قسم موافقة مجلس 

 هـ 1433/ 1432الدراسي :

 هـ 2341/ 22/  24والتي عقدت بتاريخ :   

 الدراسي :بجلسته الثالثة للعام موافقة مجلس الكلية 

 هـ  2344/ 1432

 هـ 2341/ 22/  11والتي عقدت بتاريخ :   

 عميد الكلية   رئي  القسم 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 نوف بنت ناصر التميمياالسم  : د . 

 التوقيع:

 عبد هللا الزعاقي االسم :  د .   نورة

 التوقيع :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 متتلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

 ــــ السابع ــ 2 تقويم تربوي نف 4313
 

 أهداف المقرر:
 أن :من المتوقع بعد دراسة هذا المقرر أن تصبح التالبة قادرة على 

 مفهوم التقويم التربوي تحديدا دقيقا .تحدد  - 2

 تميز بين مفهومي التقويم التربوي ؛ والتقويم التعليمي . - 1

 همية التقويم ؛ وموقعه في منظومة العلمية التعليمية .أ  توضح  - 4

 هداف ووظائف التقويم التربوي .أ  تعدد  - 3

 نواع وتصنيفات التقويم التربوي .أتذكر  - 5

 دوات ووسائل التقويم التربوي بدقة .تقارن بين أ - 1

 ساليب التقويم التربوي .أتتعرف على  - 7

 تحدد مراحل التقويم التربوي وإجراءاته . - 8

 تعدد مجاالت التقويم التربوي األساسية والوظيفية . - 9

 هم التوجيهات الحديثة في مجال التقويم التربوي .أ  تتعرف على  - 24

 ختبارات التحصيلية بكافة أنواعها تتوافر فيها شروط االختبار الجيد .لالتصمم نماذج  - 22

 داء لمقاييس الميول واالتجاهات .األتصمم نماذج الختبارات  - 21



 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة سلمان بن عبدالعزيز

 ألقسام البنات بالدلم كلية التربية

 قسم االقتصاد المنزلي 
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 دوات تحليل المحتوي.ألتصمم نماذج  - 24

 تطبق وتستخدم نماذج االختبارات المقاييس في مجال تخصصها . - 23

 المستخدمة في امتحانات مراحل التعليم العام للحكم على مدى جودتها  تحلل بعض نماذج االختبارات - 25

 في الوطن العربي . صعوبات األساسية في القياس و التقويم المشكالت والبعض على تتعرف  – 21 

 أساسيات اإلحصاء وتوظيفه في مجال القياس والتقويم . على تعرفت – 27

 محتوى المقرر :
 مفتوم التقويم التربوي .

 الفارق بين مفهومي التقويم التربوي والتقويم التعليمي . -

 . العالقة بين مفهوم التقويم التربوي وكل من : التقييم والقياس -

 همية التقويم في العملية التعليميةأ -

 موقعة في : منظومة التعليم ؛ ومنظومة التدريس ومنظومة المنهج  .  -

  -هداف التقويم التربوي .أ -

 وشروط التقويم الجيد . خصائص -
 

 :  هدارتإساليب التقويم التربوي وأ

سقاط تخليل العمل تحليل المحتوي دراسة الحالة اإلاالمتحانات ؛ المالحظة ؛المقابالت الشخصية التقرير الذاتي 

 حكام  األصدار إجراءته )مرحلة التقويم ؛ مرحلة تنفيذ التقويم ؛ مرحلة القرارات وا( . مراحل التقويم التربوي و

 ساسية والوظيفية .األمجاالت التقويم 

 تقويم الكتاب المدرسي ؛أساليبه ؛ وأ دواته . -

 دواته أ  ساليبه , وأتقويم المعلم ,  -

تقويم نواتج التعلم المعرفية ) االختبارات الشفهية ؛ واالختبارات التحريرية المقالية واالختبارات الموضوعية 

 عدادها ( .إوكيفية  عيوبها , و بكل صورها , مزاياها

عداد واستخدام كل إداء , قوائم التقدير , وبطاقات المالحظة وطرق ألتقويم نواتج التعلم المهارية )اختبارات ا -

 منها . 

 ( .عدادهاإنواتج الوجدانية ) مقاييس الميول , واالتجاهات , وطرق التقويم  -

 : توجتات حديثة في التقويم التربوي

استخدام الحاسوب في التقديم التربوي , تطبيقات االنترنت في مجال التقويم التربوي التقويم عن بعد التقويم 

 سئلةاألمتعدد القياسات بنوك 

 حصاء وتوظيفه في القياس والتقويم التربوي والنفسي .اإلأساسيات 

 أساليب تنظيم وعرض مجموعات من الدرجات. -

 س.يارات والمقايوصف توزيعات درجات االختب -

 مقاييس النزعة المركزية. -

 مقاييس التشتت: -

 مصادر أخطاء للقياس. -

 تعقيب عام على طرق تقدير الثبات وتفسير نتائجها. -

 المعياري للقياس. أالخط -

 خري توثر في قيم معامل الثبات    أعوامل  -

 :.داءاألمعاييراالختبارات ومحكات 

 ختبارات.لالالمعايير الوطنية -  
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 تحليل مفردات االختبارات. -  

 ساسية في القياس والتقويم في الوطن العربي.األبعض المشكالت 

 ة استخدام االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية.ءبعض األخطاء الناجمة عن إسا -

 الشروط العلمية لتفسير درجات االختبارات وتقديم نتائجها. -

 ي في تطوير أساليب القياس والتقويم.إسهام علم النفس المعرف -

 تصميم االختبارات في ضوء النظرية المعرفية. -

 التقييم الشامل للتحصيل والمهارات. -

 تدريس مصطلحات القياس والتقويم التربوي )نصوص باللغة االنجليزية( -

 5(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )
 .المحاضرة  -

 المناقشة المنظمة الهادفة  -

 التعلم الجماعي   -

 العصف الذهني   -
 
 

 :تقنيات  السائل و الو 

 .السبورات ولوحات العرض  -

 .أجتزة العرض الحديثة  –

 .  شبكة المعلومات  -

يمكن لمن يقوم بتدريس المقرر استخدام طرق واستراتيجيات وطرق تقويم وأنشطة ووسائل مختلفة بما يتفق 

 . والطالباتمع طبيعة المادة العلمية وظروف الكلية 
 أساليب التقويم :

 األنشطة التدريبية  -

 الوجبات والتدريبات  -

 عقد ملتقي للطالبات مصغر من عمل الطالبات عن أبرز مشكالت التقويم علي المستوي الوطني  -

 أعمال ورقية تتمثل في المقارنات وعرض الخبرات التقويمية الرائدة في مدارس التعليم العام والخاص  -

 أعداد عدد من االختبارات و االستبانات  -

                                                 
5
 يمكنلمنيقومبتدريسالمقرراستخدامطرقواستراتيجياتوطرقتقويموأنشطةووسائلمختلفةبمايتفقمعطبيعةالمادةالعلميةوظروفالكليةوالطالبات -

. 
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 توزيع درجات المقرر :
 

 درجة أعمال السنة

 درجة( 45)

 االمتحان النتائي

 درجة ( 15) 

 الدرجة النتائية

  25 نظري) أعمال السنة(

15 

 

 25 المشاركة في األنشتة الصفية 155

 

 : المراجع الرئيسة

 (الرياض , مكتبة الرشد . 1448ماهر إسماعيل محب الدفاعي , التقويم التربوي أسسه واجراءاته ,)  – 1

 أصول التقويم التربوي , الطبعة األولى , الدار الصوتية للتربية , الرياض .( .  1448حسن حسين )  - 1

( : التقويم التربوي توجهات حديثة , الطبعة الثالثة , مكتبة الرشد 1422كمال الدين محمد هاشم )  – 4

 , الرياض .

 Pbnning Tools وموقع          ERICبعض المواقع االلكترونية مثل  – 3
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 متتلب سابق المستوى ات الدراسية  ساععدد ال اسم المقرر رقم و رمز المقرر

 عملى نظرى

الميدانية التربية نتج  نف 4313 الثامن 12 - 

 

 :وصف المق       رر
يعد مقرر التربية الميدانية المنتلق الرئي  في "إعداد وتدريب التالبة / المعلمة قبل الخدمة          

أكاديميا ومتنيا , حيث إنه  يتدف الكساب وتدريب التالبة المعلمة على مجموعة من المتارات 

 والمعارف واالتجاهات األساسية لممارسة متنة التدري  .

 أهداف المقرر:
 قرر الحالي إلى :يهدف الم
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 إكساب التالبة / المعلمة متارات وخبرات واتجاهات ايجابية نحو متنة التعليم . – 1

 تنمية الشخصية المتنية للتالبة / المعلمة . – 2

إكسابتا المتارات الالزمة لممارسة األدوار المتوقعة منتا في ظل متتلبات األلفية الثالثة  – 3

 المناهج الدراسية المختلفة .تمكينتا من تحليل  – 4

 إكسابتا متارات التختيط اليومي للمواد الدراسية . – 1

 . تمكينتا من تنفيذ استراتيجيات تعليمية جديدة في الموقف التعليمي – 1

 إكسابتا استراتيجيات التقويم الحديثة للمتارات التعليمية بأنواعتا المختلفة . – 3

 التالميذ و إيجاد حلول تربوية لتا . تدريبتا على اكتشاف مشكالت – 3

 تمكينتا من التفاعل االيجابي مع المناخ المدرسي والصفي . – 5

 تبصيرها باستراتيجيات تقويم أدائتا وكفاياتتا تقويما ذاتيا . – 15

تمكينتا من متارة إجراء البحوث التربوية العملية ذات التابع الميداني والمرتبتة بواقع  – 11

 لتربوية في الميدان .العملية ا

 

 : رمحتوى المقر 
 يحتوي برنامج إعداد وتدريب التالبة / المعلمة على جانبين :

 :  أوال : الجانب النظري

 مفتوم التربية الميدانية و أهدافتا . – 1

–القائمين على اإلشراف العام  –الجتات المشاركة في برنامج التربية الميدانية ) الكلية  – 3

 المدرسة المضيفة ( –التالبة المعلمة  –معلمة الصف  –اإلشراف الداخلي والخارجي 

 الكفايات التدريسية للتالبة / المعلمة . – 4

ويدعم هذا الجانب من خالل دليل للتربية الميدانية  فضال عن المتتلبات القبلية وهي مقررات 

   2,  1مدخل لترق التدري  و طرق تدري  

 الجانب التدريبي الميداني ::  ثانيا

 وذلك بالتدريب على متارات وكفايات التدري  داخل المدرسة خالل فترة التربية الميدانية  .
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 1(1طرق واستراتيجيات التدريس : خطة التنفيذ )

 .دروسالنقدوالمشاهدةومايعقبهامنالمناقشةوالحوار -

 الدروس التتبيقية النموذجية . -

 . التدري  للزمالء واألقران -

 استخدام بعض أساليب التعلم الذاتي لتدعيم الجانب الميداني ببعض األس  النظرية . -

 :تقويم الطالبات   استراتيجيات  

 استمارات أو بتاقات المالحظة وتقويم األداء . – 1

 

 

 

 

 : توزيع درجات المقرر

 

إشراف    االشراف من داخل الكلية

 التوجيتالتربوي

 النتائيةالدرجة  إدارة المدرسة  

15 25 25 155  
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 ق ائمة لمراجع :

قسم التربية وعلم النف  : دليل التربية الميدانية . كلية التربية .األقسام األدبية بالخرج .  – 1

2555   . 

رؤية جديدة لتتوير طرق التعليم والتعلم في  –حسن حسين زيتون : نموذج رحلة التدري   – 2

 . 2553,  1, ط مدارسنا . القاهرة , عالم الكتب

ي  عبد الرحمن قنديل : نظرة معاصرة للتربية العملية ودورها في إعداد معلم المستقبل ,  – 3

1553 . 

عبد اللتيف حمد الحلبي ومجدي محمود سالم : التربية الميدانية وأساليب التدري  , مكتبة  – 4

 . 2554العبيكان , الرياض , 

ة بين النظرية والتتبيق , دار الفكر للنشر والتباعة, محمود حسن سعد : التربية العملي – 1

 . 2555عمان , األردن , 
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