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وصف المقرر

رمز المقرر

اسم المقرر

 100تفن1-

اسس الفن

 101أقص2-

المدخل الى االقتصاد المنزلي

يهدف الي التعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمقرر (مفهوم االقتصاد المنزلي القديم
والحديث ـ ادارة المنزل ـ ـ اتخاذ القرارات) والعملية االدارية وجوانبها وكذلك تعريف
الطالبة بأسس واهداف االقتصاد المنزلي ومجاالته

102اقص2-

علوم األطعمة

يصف الطاقة وتحوالتها ودورها في تجهيز الطعام ،خواص بعض المواد واالحماض
والقلويات والماء ودورها في اعداد االطعمة ،عناصر الغذاء وانواعها ومصادرها
(كربوهيدرات-بروتينات-دهون).

102نجل3-

نصوص لغوية

هذا المقرر يشمل مقدمة في التراكيب االساسية للغة االنجليزية :الجملة البسيطة و صيغة
السؤال و الجملة المركبة و صيغ االفعال......مع التركيز على االستيعاب فهو مقرر متكامل
يعمل على تطوير مهارات القراءة بغية تسهيل االستيعاب و تصبح الطالبات قارئات
ناجحات يعتمدن على انفسهن وسيتم استخدام نصوص اخذت من مجاالت مختلفة تراعي
الثقافة االسالمية و العربية لتعريف الطالبات باالحداث و القضايا خارج قاعة الدرس كما
تمدهن بالمادة التى تعينهن على ممارسة مهارات القراءة

103تفن2-

تاريخ الفن

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالبات على فنون الحضارات المختلفة مدركة ألهمية الفن
التشكيلى عبر هذه الحضارات قديما وحديثا  ،وتدرك أوجه االختالف والتشابه بينهما ،
وذلك للوقوف على السمات الجمالية لها من نشأة الفن البدائى وسماته األساسية ومن الفن
المصرى القديم وخصائصه وسماته الفنية ومن

104اقص2-

مبادئ الكيمياء العضوية
(اصباغ +تغذية)

يهدف المقرر الى تعريف علم الكيمياء العضوية والتعرف على مبادئه االساسية وجميع
طوائف المركبات العضوية االليفاتية المختلفة وطريقة تركيبها وخواصها الطبيعية
والكيميائية وتسميتها والتمييز بينها وطرق الكشف عنها باالختبارات المعملية

111سلم2-

المدخل الى الثقافة اإلسالمية

تدرس الطالبة في هذا المقرر بإيجاز مفهوم الثقافة وخصائصها ثم تدرس اصول االيمان
الستة دراسة تفصيلية والبدع مع بيان نواقض االيمان واحكام اهل المعاصي إجماال

201عرب2-

المهارات اللغوية

تحسين مستوى الكتابة وإجادة القراءة والتدريب على كتابة موضوعات مطولة ،إلمام م
الطالب بأصول اللغة العربية وفروعها

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالبات على اسس وعناصر العمل الفني والتدريب العملي
باستخدام تقنيات االبيض واالسود والظل والنور وابتكار اعمال فنية باستخدام التقنيات
اللونية المختلفة

الفن البيزنطى ومميزاته واهم فنونه ومن الفن اإلسالمى ومايميزه عن غيره من الفنون ومن
الفن في عصر النهضة

المستوى الثاني:
وصف المقرر

رمز المقرر

اسم المقرر

103اقص2-

اسس تغذية انسان

105اقص2-

االدوات واالجهزة المنزلية

106اقص2-

المنسوجات والعناية بها

يتناول المقرر دراسة األنواع المختلفة لأللياف النسجية وطرق الحصول عليها واستعماالتها
وكيفية العناية بها .وقد تم تصميم وتطوير هذا المقرر؛ كما يتناول الطرق العلمية والعملية
للعناية بكل نسيج (غسيل -تجفيف -كي – تخزين) ،الطرق العلمية والعملية ألزاله البقع،
والتوعية بمعاني الرموز في البطاقة اإلرشادية للعناية بالمالبس.

108اقص2-

علم وظائف األعضاء

يشتمل المقرر على معلومات اساسية الجهزة الجسم المختلفة كالجهاز الدوري و التنفسي و
الجهاز الهضمى و الكلية و الجهاز العصبي و الغدد الصماء و الجهاز التنفس و كذلك
المعلومات االساسية الخاصة بالخلية و سوائل الجسم خاصة الدم

112سلم2-

الثقافة االسالمية2-

تدرس الطالبة االسس التي يقوم عليها المجتمع االسالمي واهم سماته كما يدرس النظام
االسري في الشريعة االسالمية واهم مشاكل االسرة كل ذلك بعيدا عن االسترسال في بيان
االحكام الفقهية والتركيز على ابراز حكمة التشريع مع العناية بالمقارنة

201كيح3-

الكيمياء الحيويه1-

يهدف المقرر الى المام الطالبات بالتركيب الكيميائي للمغذيات المختلفة وكذلك التغيرات
الكيميائية خالل عملية التمثيل الغذائي حيث يتم التكامل بين مواد التغذية والكيمياء الحدود التي
تخدم مجال التخصص

202عرب2-

التحرير العربي

يشمل المقرر موضوعات تتصل بقضايا االمالء و قواعد الكتابة و الشروط الخاصة بالكتابة و
ما يتعلق بإعداد البحث و الرسالة او التقرير

303اقص2-

تقنيات القص والخياطة

يتناول المقرر دراسة بأدوات التفصيل والحياكة وكذلك التدريب على اصالح أعطال ماكينة
الحياكة وطرق صيانتها والعناية بها ،وطرق تجهيز األقمشة للقص ،والتدريب على الغرز
اليدوية واألساسية في الحياكة ،وتركيب االنفورم على الحردات المختلفة ،وطرق تركيب
شرائط البييه ،وعمل العراوي بأنواعها المختلفة والجيوب ،وتركيب السحاب بطريقة مختلفة

دراسة المكونات األساسية للغذاء ،وأهميتها لصحة االنسان ،وكيفية هضمها وامتصاصها
وتمثيلها.

هذا المقرر يجعل الطالبة على دراية بأهم األدوات واألجهزة المنزلية والمواد المصنعة منها
ومدى خطورتها او سالمتها ومعرفة وتجنب استخدام المواد التي لها تأثير سلبي على صحة
اإلنسان ومعرفة شروط اختيار األدوات واألجهزة المنزلية وكيفية العناية بها وكيفية اختيار
بعض األجهزة المنزلية وطرق صيانتها والعناية به-

المستوى الثالث:

وصف المقرر

رمز المقرر

اسم المقرر

113سلم2-

الثقافة االسالمية 3

117اقص2-

المسكن وتأثيثه وديكوره

201اقص3-

اسس اعداد األطعمة

203اقص2-

نظريات اللون واالضاءة

208اقص2-

مبادئ ميكروبيولوجي
األغذية

مقدمة عن األحياء الدقيقة – دراسة تفصيلية الهم مجاميع األحياء الدقيقة (تصنيفها –
تركيبها -تكاثرها – احتياجاتها -العوامل المؤثرة عليها – االنواع الهامة في مجال
األغذية) مصادر تلوث االغذية – فساد االغذية الخام والمصنعة – التسمم الغذائي –
التعقيم وأنواعه – دراسة االجهزة المستخدمة في معمل االحياء الدقيقة – تحضير
االوساط الغذائية لألحياء الدقيقة – العزل والفحص المجهري لألحياء الدقيقة.

212اقص2-

التريكو اليدوي وااللي

يهدف المقرر إلى التعرف على ماهية التريكو اآللي ومراحل تطوره ومعرفة أنواع
الغرز الرئيسية المستخدمة في فيه وأيضا ً التقنيات المستخدمة وكذلك التعرف على أنواع
ماكينات التريكو اآللي وكيفية التغلب على المشكالت أثناء مراحل التشغيل المختلفة على
ماكينة التريكو اآللي ،وكذلك التعرف على األدوات والخامات الالزمة للتريكو اليدوي
والغرز األساسية للتريكو اليدوي ،واكساب الطالبة مهارة تنفيذ منتج ملبسي من التريكو
اليدوي واأللي.

301كيح3-

الكيمياء الحيويه2-

يهدف المقرر إلى المام الطالبة بهضم وامتصاص العناصر الغذائية المكونة للغذاء مثل
الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ومعرفة االنزيمات المساعدة في عمليات التمثيل
الغذائي المختلفة في جسم االنسان

تدرس الطالبة في هذا المقرر :المدخل الى النظام االقتصادي االسالمي والتوزيع في
االقتصاد االسالمي والمصارف والتأمين في ضوء االقتصاد اإلسالمي
هذا المقرر يجعل الطالبة على دراية كاملة بالمسكن ومحتوى التصميم الداخلي لدية
وقواعده واإلضاءة المحتوى عليها والعوانات األثاث والخامات المستخدمة في أرضياته
وحائطه وعلى دراية تامة بتنسيقه وتجميله
دراسة االسس العلمية المستخدمة في اعداد وطهي االطعمة مع التركيز على اهمية
المحافظة على القيمة الغذائية.
 تعريف الطالبات بأسس وعناصر العمل الفني وابتكار اعمال فنية باستخدام التقنياتاللونية المختلفة وأهمية المسكن ووظائفه وكيفية ترتيبه وتنسيق عناصره ووسائل تجميله
وكيفية توظيف األلوان واإلضاءة في المسكن

المستوى الرابع:
وصف المقرر

رمز المقرر

اسم المقرر

114سلم2-

الثقافة االسالمية4-

تدرس الطالبة في هذا المقرر الجانب السياسي :ويتناول مفهوم الدولة االسالمية وغاياته
اركانها ومبادئ الحكم العامة في االسالم والسلطات الثالث في الدولة وحقوق والة االمر
وواجباتهم والعالقة بين المسلمين وغيرهم وحقوق اهل الذمة في بالد المسلمين

207اقص3-

صناعات اولية غذائية

دراسة مبادئ الصناعات الغذائية مع التركيز على تجهيز الخامات الغذائية واالجهزة
واالدوات المستخدمة في الصناعات االولية الغذائية ووفي إعداد وقياس تركيز المحاليل
السكرية والملحية.

211اقص1-

دراسات تجريبية في
الخزف

تشكل الطالبات أعمال فنية على أنواع الطينات المتوفرة ،وتدرك الطرق المختلفة للتشكيل
الخزفي اليدوي ،وتطبق طرق التشكيل بالتقنيات المختلفة للخزف والتلوين بالبطانات
الملونة ،وذلك لتنمية القدرة االبتكارية والمهارية في عمليات التشكيل اليدوي

302اقص3-

اسس اعداد الباترونات

311اقص1-

مكمالت المالبس

المكمالت التًي تضاف لتحسٌين وتج ٌميل المظهر أي أنها إضافات أو قطع سواء كانت كلف
أو إكسسوارات تبرز المودٌيل أكثر رونقا وجماال متأثرة بعدة عوامل عند القٌيام بتصميمها
من أهمها الخامات المستخدمة فًي إنتاج المكمل والوظيفية التًي سٌيقوم بها والفكرة العامة
للمودٌيل ا ٌويحتوي المقرر علًي معلومات عن مكمالت المالبس والطرق المختلفة لعمل
مكمالت المالبس وكذلك ٌكيفٌية االستفادة من بقاٌيا االقمشة لعمل مكمالت المالبس والطرق
المختلفة لعمل االكسسوارات باستخدام خامات مختلفة

404اقص2-

تغذية الفئات الحساسة

دراسة العوامل الفسيولوجية والنفسية واالقتصادية التي تؤثر على الفئات الحساسة( :المرأة
الحامل – المرضع – الرضع مكتملو النمو – الرضع ناقصو الوزن – مرحلة الطفولة –
مرحلة المراهقة-مرحلة البالغية المبكرة والبالغية المتوسطة – مرحلة الشيخوخة).

407اقص2-

رسوم أطفال

يحتوي المقرر على مفهوم الباترون األساسي ،والتعرف على أنواعه وأهميته ،ويشتمل على
دراسة طرق الحصول على الباترون األساسي واألسس العلمية المتبعة لعمل كل طريقة،
والتدريب على رسم الباترون األساسي للجونلة ،وتطبيق موديالت مختلفة باستخدامه
وتنفيذها بالمقاسات الشخصية.

الم شكالت وال صعوبات التي تواجه الفئات الح سا سة-االحتياجات الغذائية لكل فئة من الفئات
الحساسة واالرشادات المناسبة لتحسين السلوك الغذائي للفئات الحساسة.
تلعب رسوم االطفال دورا اساسيا في فهم شخصية الطفل وتطوره باعتبارها لغة للتواصل
مع االخرين حينما ال يستطيع التواصل باللغة اللفظية ،فرسوم االطفال بمثابة طريقة
للتواصل العاطفي من خالل ابجدية الخطوط واأللوان واألشكال حيث تعتبر درب من
النشاط البشري يعتمد فيه الطفل علي توصيل انفعاله وعواطفه باعتبار الفن حدسا تعبيريا
يحمل المضمون داخل الصورة المرسومة.

408اقص2-

اقتصاديات االسرة
وترشيد االستهالك

هذا المقرر يمد الطالبة بالمعلومات والمهارات لترشيد االستهالك واستخدام مواردها
بطريقة رشيدة وبأسلوب علمي منظم من خالل التخطيط المالي واألنفاق واالستهالكي لبنود
األنفاق بميزانية األسرة في جميع مجاالت الحياة األسرية (الغذاء-الملبس – السكن بأثاثه
وأجهزته وأدواته –الطاقة والمياه) وأيضا تمكنها من اتخاذ القرارات الشرائية السليمة لكافة
السلع والخدامات مع تطبيق ذلك عمليا في ظل السلوك اإلسالمي الذي ينادى باالعتدال في
األنفاق واالستهالك في شتى صوره.

المستوى الخامس:

وصف المقرر

رمز المقرر

اسم المقرر

209اقص2-

التطريز اليدوي
وااللي

للتطريز الٌيدوي وااللي (االبر ،ال ٌخوط،
يتضمن المقرر التعرف على الخامات ت واالدوات الالزمة
ٌ
ٌ
واألشرطة ،واألقمشة المناسبة  (.وكذلك االسس الفنٌية والقواعد المتبعة فًي التطريٌز اليدوي .وأسلوب
التطريز .اكتساب مهارات
للتطرز الٌيدوي باستخدام ٌخوط
تنفٌيذ الغرز االساسية ،والمبادئ االولي
ٌ
ٌ
استخدام الغرز فًي أنتاج أعمال فنٌية وملبسٌيه

296اقص1-

طباعة المنسوجات

االستفادة من الدراسات والبحوث التربوية العلمية المعاصرة في مجال تطوير المقررات الدراسية و

301اقص3-

اسس اعداد
العجائن

التجهيز لعمل المخبوزات وتشمممممل :أدوات خلط العجائن المختلفة -أدوات الخبيز المختلفة الفرن اختياره
– اسمممتعماله -درجات الحرارة المطلوبة الطرق الصمممحيحة لكيل المقادير المسمممتخدمة في اعداد العجائن
والمخبوزات المواد الداخلة في عمل العجائن والمخبوزات ودورها وأهميتها :الدقيق وأنواعه المختلفة -
السمممممكر – الملح – الدهون والزيوت – فوائد كل منها وطرق اسمممممتعمالها -البيض والسممممموائل التي يمكن
استخدامها وقيمتها الغذائية-المواد الرافعة الحيوية والكيميائية وأقسام العجائن

301حالص2-

تطبيقات على
الحاسب

يهدف هذا المقرر الى تدريب الطالبات على كيفية استخدام الحاسوب في التعلم وكيفية الحصول على
معلومات تتعلق بمجاالت مختلفة في االقتصاد المنزلي بحيث تكون الطالبة على دراية كافية بأهمية
استخدام الحاسب في مجال تخصصها وتستطيع استخدام البرامج المناسبة لمجال تخصصها

308اقص2-

وسائل االعالم
والتربية االسرية

312اقص2-

حفظ االغذية

استخدام محركات البحث وقواعد المعلومات لجمع المعارف المتصلة بالمقرر
تناول المعلومات والخبرات المختلفة في التدريب على االستخدامات اللونية من خالل الرؤية البصرية
والتجريب المستمر
المشاركة والتبادل المعرفي للخبرات الداخلية والخارجية باستخدام شبكات االنترنت
تعريف الطالبات بأسس وعناصر العمل الفني
ابتكار اعمال فنية باستخدام التقنيات اللونية المختلفة
تنفيذ تصميمات لطباعة المنسوجات من خالل كافة الوسائط باستخدام عنصر تقييمي او اثنان واساس
تصميمي واحد في التنفيذ لمقارنة العالقات بينهم.
وصف تصميمات منفذة في مجال طباعة المنسوجات من خالل المعلقات كمجال واسع.
التزويد بالمعلومات ،والخبرات والمهارات المتصلة بطباعة المنسوجات.

يهدف المقرر إلى تعريف الطالبات على أنواع وسائل اإلعالم ،وأهميتها ،ودورها السلبي وااليجابي في
توجيه المجتمعات وتربية األجيال ،والتعرف على كيفية االستفادة منها في غرس القيم الفضلى عند
أفراد المجتمع.
دراسة األسس العلمية والطرق واألجهزة المستخدمة في حفظ األغذية وتأثيرها على جودة المنتج
وقيمته الغذائية.

314اقص1-

التصميم الزخرفي

403اقص3-

مالبس اطفال

التعرف على عناصر ومفردات الزخارف االسالمية والشعبية العسيرية دراسة فنون الزخرفة
االسالمية والزخرفة في الفن الشعبي السعودي من مشغوالت فنية وعناصر زخرفية ،سواء هندسية -
تنفيذ بعض التطبيقات الزخرفية باستخدام تلك العناصر بغرض استحداث لوحات تصميمية حديثة
يحتوي المقرر على دراسممممة وتنفيذ مالبس األطفال وفقا ً لالحتياجات الملبسممممية المالئمة لخصممممائص نمو
الطفل في مراحله المختلفة ،والتعرف على كيفية اختيار تصممممميمات وأقمشممممة مالبس األطفال التي تالئم
المراحل العمرية المختلفة ،والتدريب على رسممممم الباترون األسمممماسممممي لمالبس األطفال وتنفيذ موديالت
مختلفة باستخدامه.

المستوى السادس
رمز المقرر

اسم المقرر

وصف المقرر

298اقص3-

المالبس المنزلية

يحتوي المقرر على دراسممة األسممس الفنية التي يجب مراعاتها عند تصممميم نماذج المالبس المنزلية،
واألسس التي يجب مراعاتها عند اختيار األقمشة التي تصلح للمالبس المنزلية ،والتعرف على أنواع
المالبس المنزليممة المختلفممة وطرق عملهمما ،والتممدريممب على تصمممممممميم وتنفيممذ بعض أنواع المالبس
المنزلية.

301تفن1-

التعبير باأللوان

االلمام بالموضوعات التعبيرية التي يعالجها الفن الحديث وانواع التكوينات البنائية واتجاهات
التصوير والطرق المتنوعة لمعالجة االشكال بحيث تحقق قيما ً جمالية وتشكيلية متنوعة من خالل
انتاج لوحات تشكيلية متميزة.

305اقص2-

الثقافة الصحية

دراسة االمراض والمشاكل الصحية المرتبطة بفئات المجتمع المختلفة ،مع التركيز على دراسة
امراض العصر وتأكيد دور التغذية الصحية السليمة في الحد من مخاطر هذه االمراض.

306اقص2-

وجبات مناسبات

دراسة طرق واتيكيت تقديم وتناول الوجبات على المائدة واالبتكار فيها-أنواع الموائد الرئيسية -
اعداد الموائد وتنسيقها-أنواع الموائد الرئيسية وكيفية اعدادها وتنسيقها -اعداد قوائم وجبات
للمناسبات المختلفة

309اقص3-

تصميم ازياء

يحتوي المقرر على مفهوم تصمممممميم األزياء ،والتعرف على أنواعه ،ويشمممممتمل على دراسمممممة أسمممممس
والفنية عند وضمممممع خطوط مكونات الزي
وعناصمممممر التصمممممميم ،واألسمممممس والقواعد العلمية
المختلفة ،والتدريب على رسممم الخطوط الرئيسممية للموديالت بطرق سممليمة وتلوينها بأسمماليب مختلفة،
وباستخدام تأثيرات مختلفة للنسيج ،واالقتباس من مصادر مختلفة.

316اقص2-

رعاية امومة
وطفولة

هذا المقرر يهتم بالعناية بالطفل منذ ان كان جنين والعوامل التي تؤثر على نمو الجنين وتغذيته
وأيضا األم في فترة الحمل وحتى اإلرضاع كما يهتم بمعرفة بعض األمراض التي يمكن أن يتعرض
لها الطفل وأالم وأيضا كيف يمكن لالم اختيار وسيلة تنظيم للحمل مناسبة

317اقص2-

التربية الغذائية

التغذوية الخاطئة لفئات المجتمع المختلفة ،ودراسة
استخدام التربية الغذائية لتعدٌل وتغير السلوكيات
ٌ
ٌ
وتحلٌل العادات الغذائٌية المختلفة واالسلوب المناسب لتصحٌحها الى جانب تخطيط واعداد البرامج
التغذوية وطرق ووسائل التثقيف الغذائي لفئات المجتمع المختلفة.
التثقيفية
ٌ

406اقص1-

تاريخ تطور
االزياء

دراسة التمييز بين المالبس في العصور المختلفة وإدراك المنسوجات في العصور االسالمية من
حيث نوع الزخارف والتعرف على المالبس االوربية في عصر النهضة القرن التاسع والقرن
العشرين ومدى تأثير الثورة الصناعية على المالبس والموضة واالقمشة والصناعات واختراع
الماكينة.

المستوى السابع:
رمز المقرر

اسم المقرر

وصف المقرر

206اقص1-

االسعافات االولية
والتمريض المنزلي

تعريف االسعافات االولية في حاالت الجروح والكسور واالغماء وكيفية التعامل مع

300اقص2-

تحليل وتقييم الوجبات

318اقص1-

تنسيق االزهار

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالبات واألمام باألسس العامة للتنسيق والتعرف على
مستلزمات تنسق زهور وتنمية الحس الجمالي والفني لدى الطالبات وتعرفهم على
كيفية عمل تنسيقات مختلفة من االزهار وكيفية تنسيق مناسبة واحتفال

319اقص4-

تنسيق وتنفيذ معارض

إكساب الطالبات القدرة على التمييز بين المتحف والمعرض وأنواعه ووظيفته وكيفية
تنسيق وتنفيذ انواع مختلفة من المعارض لمنتجات مختلفة.

400اقص2-

ادارة سكن

402اقص3-

مالبس المناسبات
الخاصة

يحتوي المقرر على دراسة النظريات التي توضح استخدام المالبس واختيارها وأهمية
تطابق المالبس على الجسم ،والتعرف على كيفية اختيار المالبس المالئمة للمناسبات
المختلفة من حيث مناسبتها للبشرة وأنواع األقمشة واالكسسورات المستخدمة،
والتدريب على رسم الباترون األساسي الورقي المسطح للسيدات وموديالت مختلفة
لمالبس المناسبات الخاصة باستخدامه ،وتنفيذ نماذج لبعض قطع مالبس المناسبات
الخاصة بالمقاسات الشخصية.

411اقص2-

مناهج البحث العلمي

يهدف المقرر الي اعداد الطالبة واكسابها المعارف والمهارات ألسس وطرق البحث
العلمي المتعارف عليها والتي تساعدها على اعداد البحوث والدراسات العلمية في
مجال االقتصاد المنزلي ،وتتضمن محتويات المادة مناقشة اصول وقواعد البحث
العلمي وكيفية استخدام مناهج البحث العلمي في اجراء الدراسات المكتبية والميدانية في
أحد القضايا المتعلقة بمجال من مجاالت االقتصاد المنزلي المختلفة

412اقص2-

التجريب في التصوير
التشكيلي

يهدف هذا المقرر الى تعميق الفكر التجريبي عند الطالبات في مجال التصوير التشكيلي
باعتبار مدخال اساسيا البتكار صيغ تشكيلية متحررة من قيود االلتزام بأشكال الطبيعية
في الواقع المرئي ويمكن ان يتحقق ذلك من خالل دراسة مفهوم الطرق التجريبية في
الفن بوجه عام وفى التصوير التشكيلي بوجه خاص

الحالة اوليا حتى يحضر الطبيب والتعرف على بعض االمراض واسبابها وكيفية
معالجتها والتعرف على المعلومات العامة لبعض االدوية والمحاليل الطبية.
من خالل هذا المقرر تدرس الطالبة موضوعات متعلقة بجداول التوصيات الغذائية
الدولية لالحتياجات من العناصر الغذائية ،ومجموعات التغذية ،وطرق تقييم الغذاء
المتناول يوميا ،الهرم الغذائي ،البدائل الغذائية.

يهدف المقرر إلى المام الطالبة بأهداف االقامة في البيت النموذجي وكيفية اعداد
ميزانية منزلية بالطريقة الصحيحة ،وطرق اعداد الموائد وتقديمها ،وآداب الزيارة
وطرق التخزين واألمان في المسكن

المستوى الثامن:
رمز
المقرر

اسم المقرر

وصف المقرر

109اقص2-

العالقات االنسانية
واالسرية

يهدف المقرر إلى تعريف الطالبات على أهمية األسرة ووظائفها ودورها في رعاية
األبناء وبناء المجتمع ،وتوضيح حقوق وواجبات األفراد داخل األسرة والمجتمع.
والتعرف على مؤسسة الزواج ومقوماته األساسية التي تساهم في تحقيق التوافق والتكامل
االسري بشكل أمثل.

310اقص2-

التغذية العالجية

من خالل هذا المقرر يتم االلمام بدور أخصائي التغذية في تقديم الرعاية الغذائية
للمرضى ،ودراسة األمراض المختلفة ذات العالقة بالتغذية مع التركيز على أسلوب
معالجتها غذائيا ،وكيفية تقدير االحتياجات الغذائية للمرضى.

409اقص2-

مشروع البحث

يعتبر هذا المقرر مخصصا لبناء خطة المشروع البحثي الخاص بتخريج الطالبة والتي
تعتمد على العناصر االساسية لخطة البحث بعد اختيار الموضوع المناسب في احدى
المجاالت التي ترتبط بتخصص االقتصاد المنزلي وبعد اختيار الموضوع المرتبط بأحد
المشكالت العلمية التخصصية الى جانب المشكالت والقضايا التي تهم المجتمع في ذات
التخصص وتعد البحوث والدراسات السابقة وما توصل اليه العلم في هذا المجال مصادر
تفيض بالنظريات والفروض والتساؤالت التي قد تساعد الباحثة على اختيار الموضوع
في احدى مجاالت االقتصاد المنزلي

413اقص2-

االشغال الفنية والبيئية

يهدف هذا المقرر الى تعميق الفكر التجريبي عند الطالبات في مجال االشغال الفنية
والبيئية باعتباره مدخال اساسيا البتكار اشغال فنية جديدة مستوحاة من البيئة الطبيعية
والصناعية ويتم التعرف على خامات مختلفة وتقنيات مختلفة في مجال الفن

414اقص2-

اعداد وتنفيذ المالبس
الخارجية

دراسة رسم الباترون األساسي الورقي المسطح للسيدات ورسم موديالت مختلفة لمالبس
خارجية وتنفيذ نماذج لبعض قطع مالبس المناسبات الخاصة بالمقاسات الشخصية
واختيار المالبس المالئمة للمالبس الخارجية المختلفة .واختيار ألوان مالبس مالئمة
للبشرة ،كذلك أنواع األقمشة واالكسسورات المناسب

415اقص1-

دور الحضانة ورياض
األطفال

يهدف المقرر إلى تعريف الطالبات على دور الحضانة ورياض األطفال وأهدافها
وأهميتها ومواصفاتها ،خصائص ومتطلبات نمو طفل ما قبل المدرسة ،واستراتيجيات
إدارة سلوكه بشكل فعال ،باإلضافة إلى مناهج وبرامج األنشطة بدور الحضانة ورياض
األطفال.

416اقص2-

اختيار وتنفيذ
المفروشات

يحتوي هذا المقرر على دراسة األنواع المختلفة لمفروشات األثاث المنزلي والخامات
المناسبة لها واألساليب الفنية الصحيحة في تنفيذ المفروشات بأنواعها المختلفة من
مفروشات حائطية ،مفروشات أرضية ،مفروشات أثاث والمكمالت المتنوعة باستخدام
األساليب الفنية من تضريب ،طباعة ،تطريز يدوي وآلي ،النسيج المضاف والكلف
بأنواعها المختلفة.

417اقص2-

اتجاهات الفن الحديث

التعرف على مفهوم الفن الحديث واتجاهاته واالستفادة من قيمه ومفاهيمه الحديثة.
التطبيقات العملية للتربية الفنية ودراسة الفن الحديث بدا ً من التأثيرية والوحشية والتكعيبية
والسريالية والتعبيرية والتجريدية دراسة نظرية وعملية

418اقص1-

اشغال النسيج

دراسة اهمية النسيج واستخداماته اليومية ولتعرف على مفهوم فن أشغال النسيج وانواع
النسيج والخامات النسيجية المختلفة---طرق النسيج-انواع انوال النسيج وأنواع االنوال
(الكرتون – والخشب) -وطرق تسدية االنوال.
واكتساب المهارات المتنوعة في تنفيذ العمل النسجي

