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المقدمة

$

الحمد اهلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعين وبعد :

 -العلوم المهنية والتدريب العملي للتخ�ص�صات الرئي�سة

(�إنتاج المالب�س ،التجميل ،الت�صنيع الغذائي المنزلي ،تربية

ان�سجام ًا مع �أهداف التطوير التربوي نحو اقت�صاد المعرفة،

الطفل)

وتطوير المباحث المهنية ب�شكل عام ،ومباحث فرع االقت�صاد

 -المواد الم�شتركة (الر�سم والت�صميم ،الإدارة وال�سالمة

المنزلي ب�شكل خا�ص ،ن�ضع هذا الجهد المتوا�ضع بين يدي

المهنية).

معلمينا الأفا�ضل ومجتمعنا الأردني ليكون �إطاراً عام ًا يمكن
البناء عليه في مجال فرع االقت�صاد المنزلي،الذي يهدف

�آملين من الزمالء المعلمين �أن يتر�سموا الخطى ،و�أن يتمثلوا النهج

لإك�ساب الطلبة المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم

ولمجتمعنا الأردني الرفعة والتقدم.

كمنظومة متكاملة ت�سهم في تحقيق الكفايات التعلمية لدى

واهلل ولي التوفيق

طلبة فرع االقت�صاد المنزلي.

هذا وقد احتوت هذه الوثيقة على النتاجات التعلمية

المحورية والمحاور الرئي�سة العامة للتخ�ص�صات الأربعة،

ومحاورالمواد الم�شتركة للتخ�ص�ص وم�سوغاتها في الإطار

العام لمناهج فرع االقت�صاد المنزلي ،بالإ�ضافة �إلى النتاجات
العامة والخا�صة وم�صفوفة المدى والتتابع والعينات الدر�سية

للمباحث الآتية:
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الإطار العـــام
لمباحث االقت�صاد المنزلي

الم�سوغات
ي�شهد العالم اليوم تطورا هائال في العلوم والمعارف
والتكنولوجيا ،وقد انعك�س هذا التطور على جميع مناحي
الحياة  ،وفي �ضوء التوجه العام نحو اقت�صاد المعرفة �أ�صبح لزاما
على النظام التربوي �أن يواكب هذا التطور و�أن يرتقي بالفرد �إلى
اكت�ساب مهارات الح�صول على المعرفة وتوظيفها وا�ستثمارها
لتكون عونا له في حياته العملية .
ومن هنا ت�أتي �أهمية فرع االقت�صاد المنزلي الذي يزود
الطلبة بمعلومات نظرية ومهارات عملية في مجاالت �إنتاج
المالب�س والتجميل والت�صنيع الغذائي المنزلي وتربية الطفل
وعلوم �أخرى م�ساندة مثل الإدارة وال�سالمة المهنية والر�سم
والت�صميم وذلك لت�أهيلهم لممار�سة عملهم بنجاح و�إك�سابهم
االتجاهات والقيم التي ت�ضفي على �أعمالهم الطابع الإن�ساني
والجمالي  ،وت�شمل هذه المجاالت محاور فرعية عديدة تعطي
الطلبة مجاال لالختيار والتخ�ص�ص و�إيجاد البدائل عند االلتحاق
ب�سوق العمل .
ويعد االقت�صاد المنزلي فرعا مهنيا يتيح للطلبة متابعة

تح�صيلهم العلمي وتطوير �أنف�سهم في مجاالت البحث
واال�ستق�صاء والتعلم الم�ستمر وا�ستخدام التكنولوجيا وابتكار
الجديد والقدرة على �إن�شاء م�شاريع �صغيرة  ،و�إيجاد جو من
التناف�س الحر الذي يرفع من م�ستوى هذا التخ�ص�ص ،ومن
جانب �آخر ،ف�إنه يلبي حاجات المجتمع بجميع م�ستوياته ويرفع
من م�ستوى معي�شة الأ�سرة.
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النتاجات التعلمية المحورية
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمناهج االقت�صاد المنزلي �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

النتاج التعلمي
التحلي ب�أخالقيات المهنة وفق القيم العربية والمعتقدات الإ�سالمية.
الم�ساهمة في تح�سين دخل الأ�سرة للنهو�ض باالقت�صاد الوطني .
توظيف المعرفة والمهارات العقلية في رفع الم�ستوى المهني.
تنفيذ المهارات العملية الالزمة لممار�سة المهنة وفق الأ�صول الفنية.
تطبيق مهارات االت�صال والتوا�صل في تعامله مع الآخرين واحترام العمل اليدوي .
اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتطوير م�ستوى العمل .
ا�ستخدام مهارات التفكير الناقد و�أ�ساليب البحث العلمي في حل الم�شكالت.
المحافظة على البيئة وتطبيق �إجراءات ال�صحة وال�سالمة في العمل والمنزل.
توظيف عنا�صر و�أ�س�س العمل الفني للإبداع في مجاالت االقت�صاد المنزلي.
تر�شيد اال�ستهالك باال�ستخدام الأمثل للموارد في مجاالت االقت�صاد المنزلي
الإلمام ب�إدارة ومعايير الجودة والم�ستجدات لرفع كفاءة العمل.
االلتزام بالقوانين والأنظمة والت�شريعات ال�سائدة في المجتمع.
اتخاذ القرار المنا�سب في التوجه الم�ستقبلي نحو �سوق العمل �أو التعليم العالي.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ص �إنتاج المالب�س
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمناهج �إنتاج المالب�س �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

النتاج التعلمي
تحديد الأنواع المختلفة من المن�سوجات الطبيعية وال�صناعية وخ�صائ�صها ومجاالت ا�ستخدامها .
ا�ستخدام معدات و�آالت الخياطة المنزلية وال�صناعية بطريقة �آمنة و�صحيحة والعناية بها و�صيانتها .
تحديد الأ�س�س والإجراءات الالزمة للخياطة المنزلية وال�صناعية.
و�ضع خطط عمل لإنتاج قطع المالب�س المختلفة .
�إنتاج المالب�س بطريقة الخياطة المنزلية وال�صناعية با�ستخدام المخططات الجاهزة �أو ر�سمها.
توظيف التكنولوجيا في ت�صميم مخططات المالب�س ومكمالتها و�إنتاجها .
اتباع �أ�ساليب �ضبط و�ضمان الجودة في مجال �إنتاج المالب�س.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ص التجميل
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمناهج التجميل �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

النتاج التعلمي

تحديد المبادىء والمفاهيم العلمية والإجراءات العملية المتعلقة بممار�سة مهنة التجميل.
تطبيق عمليات التطهير والتعقيم في �صالون التجميل .
ا�ستخدام معدات التجميل بطريقة �آمنة مراعي ًا تطبيق قواعد ال�سالمة المهنية .
تطبيق المهارات العملية الخا�صة بال�شعر ( غ�سيل  ،لف ،ق�ص ,تمويج ,تملي�س� ,صبغ) بطريقة �صحيحة و�آمنة.
ابتكار ت�سريحات لل�شعر تتنا�سب و�شخ�صية الزبون.
تطبيق المهارات الخا�صة بالعناية باليدين والقدمين بطريقة �صحيحة .
المحافظة على لياقة الج�سم وجماله بمراعاة قواعد التغذية ال�صحية والريا�ضة.
تحديد �أنواع مواد وم�ستح�ضرات التجميل وموا�صفاتها وا�ستعماالتها.
تطبيق المهارات العملية للعناية بالب�شرة وتزيينها بطريقة �صحيحة و�آمنة.
تقديم حلول للم�شكالت الب�سيطة المرتبطة بال�شعر والجلد والب�شرة والأظافر.
توظيف التكنولوجيا في ت�صميم ت�سريحات ال�شعر وتزيين الوجه واالرتقاء بم�ستوى المهنة.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ص الت�صنيع الغذائي المنزلي
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمناهج الت�صنيع الغذائي المنزلي �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

النتاج التعلمي

تحديد الأ�س�س والمفاهيم المتعلقة بالغذاء والتغذية والت�صنيع الغذائي.
تهيئة بيئة عمل نظيفة و�صحية والمحافظة عليها .
ا�ستخدام معدات ت�صنيع الأغذية وحفظها بطريقة �آمنة والعناية بها و�صيانتها.
تحديد طرق الطهو المختلفة ومزايا و�شروط كل منها .
�إنتاج �أ�صناف من الأطعمة ال�شعبية باتباع طرق الطهو المختلفة.
�إنتاج �أ�صناف من المخبوزات والحلويات وتقييمها وحفظها وتخزينها.
ت�صنيع �أ�صناف من المنتجات المحفوظة بال�سكر والملح وتقييمها وحفظها وتخزينها.
ت�صنيع منتجات الألبان المختلفة وتقييمها وحفظها وتخزينها.
ا�ستخدام التكنولوجيا في مجال الت�صنيع الغذائي المنزلي بما ي�سهم في تنمية االقت�صاد الأردني .
تطبيق قواعد الأمن وال�سالمة في مجال ت�صنيع الأغذية منزليا .

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ص تربية الطفل
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمناهج تربية الطفل �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

النتاج التعلمي

تحديد موا�صفات دار الح�ضانة النموذجية.
اتباع �إجراءات العمل وتنظيمه في دار الح�ضانة.
تحديد مبادئ النمو و مراحله المختلفة ومظاهر وخ�صائ�ص كل منها.
تحديد الخدمات التي تقدمها المراكز ال�صحية في الأردن للأم الحامل والمر�ضع والطفل.
تقديم العناية اليومية الالزمة للطفل �إلى عمر � 4سنوات من حيث  :التغذية  ،النظافة  ،النوم ،المالب�س  ،الت�سلية ،الألعاب .
�إعداد وجبات غذائية متوازنة وتقديمها للطفل �إلى عمر � 4سنوات.
تطبيق �إجراءات الأمن وال�سالمة في التعامل مع الطفل.
تحديد الم�شكالت ال�صحية والأمرا�ض ال�شائعة عند الأطفال.
تقديم العناية ال�صحية المنا�سبة للأطفال في حاالت خا�صة .
تقديم العناية بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .
ا�ستخدام التكنولوجيا في تخ�ص�ص تربية الطفل والعناية به .

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لمبحث الر�سم والت�صميم
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمنهاج الر�سم والت�صميم �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

النتاج التعلمي

تعرف عنا�صر و�أ�س�س العمل الفني .
توظيف عنا�صر العمل الفني لإنتاج ت�صميمات منزلية متنوعة ذات قيم جمالية.
تطبيق �أ�س�س العمل الفني في �إعداد منتجات االقت�صاد المنزلي.
تحديد العالقة بين عنا�صر العمل الفني و�أ�س�سه في مجاالت االقت�صاد المنزلي.
�إدراك القيم الجمالية في منتجات االقت�صاد المنزلي.
توظيف مجاالت الفن ال�شعبي في تخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي.
توظيف التكنولوجيا في �إنتاج الأعمال الفنية المتعلقة بتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
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النتاجات التعلمية المحورية لمبحث الإدارة وال�سالمة المهنية
يتوقـع من الطالب بعـد درا�سته لمنهاج الإدارة وال�سالمة المهنية �أن يكون قادراً على:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

النتاج التعلمي

تحديد المبادىء والمهارات المتعلقة بال�سالمة المهنية في العمل والمنزل.
المحافظة على نظافة بيئة العمل و�سالمتها .
اتباع قواعد الأمن وال�سالمة المهنية في العمل والمنزل.
الإلمام بفر�ص العمل والتوظيف المتاحة للخريج والم�ستويات المهنية وطرق التنمية المهنية.
تحديد حقوق العامل وواجباته في �سوق العمل.
تعرف �أهمية الإدارة في العمل والمنزل ودورها في تطوير مجاالت االقت�صاد المنزلي.
ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية في �إدارة م�شروع �صغير في �أحد مجاالت االقت�صاد المنزلي.
الإلمام بمعايير �ضبط الجودة وتوكيدها لرفع كفاءة العمل.
توظيف التكنولوجيا لتطوير قنوات الت�سويق المتعلقة بمنتجات و خدمات االقت�صاد المنزلي.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة
16

المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

�أو ًال
�إنتاج المالب�س

المحاور
∑ المن�سوجات
∑ �آالت الخياطة
∑ العمليات الأ�سا�سية في الخياطة
∑ خياطة التنورة والبنطلون
∑ خياطة البلوزة والف�ستان
∑ خياطة مالب�س الأطفال
∑ الكلف والإك�س�سوارات
∑ ت�صميم الأزياء
∑ الخياطة ال�صناعية
∑ معايير الجودة
∑ الأمن وال�سالمة
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المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

ثان ًيا
التجميل

المحاور
∑ �أ�سا�سيات مهنة التجميل
∑ التطهير والتعقيم
∑ �صحة ال�شعر
∑ غ�سيل ال�شعر وتجفيفه
∑ لف ال�شعر وت�سريحه
∑ ق�ص ال�شعر
∑ العناية باليدين والقدمين (التطريف والتدريم)
∑ تمويج ال�شعر وتملي�سه
∑ �صبغ ال�شعر
∑ التغذية واللياقة
∑ م�ستح�ضرات التجميل
∑ العناية بالب�شرة
∑ تزيين الوجه (المكياج)
∑ الأمن وال�سالمة
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المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

ثالثًا
الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحاور
∑ الغذاء والتغذية
∑ طهو الطعام
∑ الحبوب والبقوليات
∑ المخبوزات والحلويات
∑ الخ�ضروات والفواكه
∑ الأع�شاب والتوابل
∑ الحليب و منتجات الألبان
∑ �صحة الغذاء و�سالمته
∑ الأمن وال�سالمة
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المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

راب ًعا
تربية الطفل

المحاور
∑ دار الح�ضانة
∑ مراحل النمو
∑ الأم الحامل والمر�ضع
∑ الطفل الوليد
∑ الطفل الر�ضيع
∑ الطفل من عمر � 4-1سنوات
∑ �سالمة الأطفال
∑ العناية ال�صحية بالأطفال
∑ تربية الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة
∑ الأمن وال�سالمة
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المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

خام�سا
ً
الر�سم والت�صميم

المحاور
∑ الر�سم الهند�سي والوظيفي
∑ مجاالت الر�سم وتطبيقاتها
∑ الزخارف
∑ عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم وتطبيقاتها
∑ مجاالت الت�صميم وتطبيقاتها
∑ التذوق والنقد الفني
∑ الفن ال�شعبي

21

المحاور الرئي�سة
لتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي

�ساد�سا
ً
الإدارة وال�سالمة المهنية

المحاور
∑ ال�سالمة المهنية في العمل والمنزل
∑ العامل و�سوق العمل
∑ الإدارة في العمل والمنزل
∑ الم�شروعات ال�صغيرة
∑ الت�سويق.

22

تخ�ص�صات /مباحث االقت�صاد المنزلي
∑ تخ�ص�ص �إنتاج المالب�س
∑ تخ�ص�ص التجميل
∑ تخ�ص�ص الت�صنيع الغذائي المنزلي
∑ تخ�ص�ص تربية الطفل
∑ مبحث الر�سم والت�صميم
∑ مبحث الإدارة وال�سالمة المهنية
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تخ�ص�ص
�إنتاج المالب�س

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

المن�سوجات

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الأول

 الألياف الطبيعية الألياف ال�صناعية (م�صادرها وخ�صائ�صها ومراحل ت�صنيعهاوا�ستعماالتها)
 الخيوط والأقم�شة العناية بالمن�سوجات (ال��م��واد الم�ستخدمة ،الأجهزةوالأدوات  ،غ�سل المن�سوجات وكيها ،و�إزالة البقع).
� -أ�سا�سيات التنظيف الجاف

عدد ال�ساعات :نظري ( )18عملي ()48

�آالت الخياطة

 �آلة الخياطة المنزلية ووظائفها وملحقاتها وتجهيزهاوت�شغيلها والعناية بها
 �آالت الخياطة ال�صناعية (الدرزة ،الحبكة) ووظائفهاوملحقاتها وتجهيزها وت�شغيلها والعناية بها

عدد ال�ساعات :نظري ( )12عملي ()60

العمليات الأ�سا�سية في
الخياطة

 �أدوات الخياطة الغرز اليدوية وتنفيذها الغرز الآلية وتنفيذها الدرزات (الم�ســتقيمة ،المنحنيـــة ،الــزوايا) .الخياطات(الخياطة الطائرة ،الفرن�سية ،المزدوجة ،الدرزة المدعمة
ق�ص الخياطات ،تنظيف الحافات ،الورب ب�أنواعه� ،شريط
التقوية)
 -قواعد الأمن وال�سالمة داخل الم�شغل

عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي ()72
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

خياطة التنورة والبنطلون

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

 تحليل �شكل الج�سم الب�شري	�أدوات القيا�س والر�سم القيا�سات الالزمة لر�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة. ر�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة التحوير بالبن�سات والتو�سيعات ر�سم الكمر تنفيذ العمليات الأ�سا�سية قي خياطة التنورة والبنطلون:∑ الدرزة المدعمة
∑ البن�سات
∑ الك�سرات،الزم ،الفق�سات
∑ الجيوب
∑ المغلقات ب�أنواعها وتركيبها
∑ الق�صات(الطولية ،العر�ضية )
∑ الح�شوات ب�أنوعها وتثبيتها
∑ �إعداد القما�ش للتف�صيل
∑ خياطة التنورة و�ضبط جودتها
 ر�سم المخطط الأ�سا�سي للبنطلون وتحويره تف�صيل البنطلون . خياطة البنطلون و�ضبط جودته. -قواعد الأمن وال�سالمة داخل الم�شغل

عدد ال�ساعات  :نظري ( )33عملي ()132

الكلف والإك�س�سوارات

 �أنواع الكلف والإك�س�سوارات (موا�صفاتها و�شروط اختيارها) �أثرها على مظهر القطعة وال�شخ�صية تركيب ( الدانتيل ،البريم ،الورود ،الخرز والبرق) ت�شكيل الأزرار والعراوي. تنفيذ الإبليك ،الترقيع،التنجيد �آلة التطريز ال�صناعية ،ووظائفها وملحقاتها وتجهيزها وت�شغيلها. -مواد التطريز الآلي :موا�صفاتها� ،أ�س�س اختيارها ،والأقم�شة التي تنا�سبها

عدد ال�ساعات :نظري ( )12عملي( )48
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى الم�ستوى الأول

خياطة البلوزة والف�ستان

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الثاني

 �أ�سا�سيات ر�سم المخطط الأ�سا�سي للبلوزة وتحويره القيا�سات الالزمة لر�سم المخطط الأ�سا�سي للبلوزة ر�سم المخطط الأ�سا�سي للبلوزة تحـوير المخـطط الأ�سـا�سي بالبن�سـات والتو�ســـيعات و الق�صات الطوليةوالعر�ضية.
 �أ�شكال حفرة الرقبة (الفتحات) ر�سم �أ�شكال حفرة الرقبة المردات ر�سم المردات �أنواع الياقات و�أ�شكالها ر�سم الياقات ب�أ�شكالها المختلفة الأكمام المنف�صلة والمت�صلة ر�سم الأكمام المنف�صلة والمت�صلة وتحويرها. العمليات الأ�سا�سية في خياطة البلوزة (الفتحات ،الياقات ،المردات ،الأكمام ،الأ�ساور)
 تحوير المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى مخطط∑ بلوزة
∑ ف�ستان
 تف�صيل البلوزة وخياطتها و�ضبط جودتها. تف�صيل الف�ستان وخياطته و�ضبط جودته. قواعد الأمن وال�سالمة داخل الم�شغلعدد ال�ساعات :نظري ( )21عملي ()108
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الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

ت�صميم الأزياء

الم�ستوى الم�ستوى الأول

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الرابع

الم�ستوى الثالث

 عنا�صر الت�صميم �أ�س�س الت�صميم �أ�سا�سيات ر�سم المانيكان ر�سم المانيكان �أ�سا�سيات ر�سم ت�صاميم مختلفة على المانيكان ر�سم ت�صاميم مختلفة (تنانير،بلوزات� ،أكمام ،مكمالت) الأزياء عبر الح�ضارات الأزياء ال�شعبية في الأردن �أ�سا�سيات ر�سم ت�صاميم متطورة لأزياء �شعبية �أ�سا�سيات ت�صميم مجموعة �أزياء متكاملة ت�صميم مجموعة �أزياء متكاملة� ،شعبية ومتطورة �أ�سا�سيات ر�سم وت�صميم الأزياء حا�سوبيا ر�سم الأزياء حا�سوبياعدد ال�ساعات :نظري ( )24عملي ()72
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التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

 موا�صفات مالب�س الأطفال القيا�سات الالزمة لر�سم مخططات مالب�س الأطفال �أ�سا�سيات ر�سم المخطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال ر�سم المخطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال (بلوزة ،تنورة ،ف�ستان) تحوير المخطط الأ�سا�سي لمالب�س الأطفال لت�صاميم متنوعة(بلوزة،تنورة ،ف�ستان)
 تف�صيل مالب�س الأطفال ( بلوزة،تنورة ،ف�ستان) خياطة مالب�س الأطفال ( بلوزة ،تنورة ،ف�ستان)و�ضبط جودتها تدوير قطع المالب�س القديمة �إلى قطع مالب�س وت�صاميم جديدة. -قواعد الأمن وال�سالمة داخل الم�شغل .

خياطة مالب�س الأطفال

ال�ساعات:نظري ( )18عملي()96

 الم�ؤ�س�سات العاملة في قطاع �صناعة الألب�سة الجاهزة. مراحل �إنتاج المالب�س �صناعياً. مكونات الخط الإنتاجي. معدات و�آالت الخياطة ال�صناعية:∑ �آالت فرد القما�ش
∑ �آالت الق�ص.
∑ �آالت الخياطة (الدرزة ،الحبكة� ،أللقطة ،العراوي ،الأزرار،الر�ش)
∑ �آالت ومعدات الكي.
∑ �آالت ومعدات الطي والتغليف.
� -أ�سا�سيات ر�سم المخطط الأ�سا�سي ال�صناعي

الخياطة ال�صناعية
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التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

�إنتاج المالب�س
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

 ر�سم المخطط الأ�سا�سي ال�صناعي. تنفيذ العمليات التح�ضيرية في الخيـاطة ال�صناعية. خياطة البلوزة وكيها وتغليفها و�ضبط جودتها. ح�ساب تكلفة خياطة القطــــــعة الواحدة المنتجة:∑ توا�صي (خياطة منزلية)
�صناعيا
∑
ً
 -درا�سة الجدوى لم�شروع مخيطة.

يتبع (الخياطة ال�صناعية)

عدد ال�ساعات نظري (  )27عملي ( )84
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تخ�ص�ص
�إنتاج
المالب�س

الم�ستوى الأول  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحـور الرئي�س :المن�سوجات (� ) 48/18ساعة
المحاور الفرعية ∑ :الألياف الطبيعية وال�صناعية ∑ .الخيوط والأقم�شة ∑ .العناية بالمن�سوجات (غ�سل ،كي � ،إزالة بقع).
النتاجات العامة
الرئي�سة للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
قادرا على:
على �أن:
 اكت�ســـــاب المفاهيم  -يو�ضح �أن����واع الأل��ي��افوالمعرفـــــة العلـميــة الطبيعـيـــة وال�صناعيــــــة
والمهـــارات العمليـة ومـراحــــل ت�صنيعـــــها
المتعلقة بالمن�سوجات وخ�صائ�صها وا�ستعماالتها.
الطبيعيــة وال�صناعيــة  -يو�ضح طرق غزل الخيوط
و�أنواعهــــا ومـوا�صفاتـها
والعناية بها.
 ا�ســــتخدام محـركات وا�ستعماالتها.البحث في ا�ستق�صاء  -ي��ب��ي��ن �أن�����واع الأق��م�����ش��ة
المعرفة العلمية المتعلقة وموا�صفاتها وا�ستخداماتها
وطرق �صبغها وتجهيزها
بالمن�سوجات.
 االلتزام بقواعد الأمن والعناية بها.و�إج����راءات ال�سالمة  -يوظــــــف التكنولوجيا في
متابعة الم�ستجدات في
العامة في �أثناء العمل.
 تطبيق مهارات االت�صـال مجال المن�سوجات.والتــوا�صــل في العمل  -يطبق قواعد الأمن وال�سالمة
الجماعي مع الآخرين .في �أثناء �إج��راء التطبيقات
العملية.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح �أنواع الألياف الطبيعية و م�صادرها ومراحل ت�صنيعها. يقارن بين الألياف الطبيعية (النباتية والحيوانية) من حيثخ�صائ�صها و ا�ستعماالتها.
 يو�ضح �أن���واع الأل��ي��اف الن�سيجية ال�صناعية وم�صادرهاوخ�صائ�صها ومراحل ت�صنيعها وا�ستعماالتها.
 -يو�ضح طرق غزل الخيوط و�أنواعها وموا�صفاتها وا�ستعماالتها.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمةللتطبيقات العملية في الم�شغل.
 يفح�ص خوا�ص الألياف الطبيعية(القطن ،الكتان ،ال�صوف ،الحرير).
 يختبر خوا�ص الألياف ال�صناعية(التحويلية والتركيبية).
 يقارن بين خيوط ال�سداة واللحمة فيالقما�ش.
 ير�سم التراكيب الن�سيجية وينفذها(ال�سادة ،المبرد ،الأطل�س).
 -يغ�سل قطع المالب�س المختلفة.

 يبين �أنواع التراكيب الن�سيجية وخ�صائ�صها وا�ستعماالتها. يو�ضح عمليات التجهيز العام والخا�ص للأقم�شة وا�ستعماالته. يو�ضح �أ�سا�سيات غ�سل المالب�س والمواد الم�ستخدمة فيها. يو�ضح �أنواع �أجهزة الغ�سيل والتجفيف يو�ضح �أنواع الأجهزة والأدوات الالزمة لكي قطع المالب�س يكوي قطع المالب�س المختلفة وفقوموا�صفاتها وا�ستعماالتها.
المعايير المحددة.
 يو�ضح �أ�سا�سيات عملية كي المالب�س. يحدد الأ�س�س العامة لإزالة البقع المختلفة عن المن�سوجات. يزيل البقع عن الأقم�شة المختلفة يو�ضح �أ�سا�سيات التنظيف الجاف.با�ستعمال المواد المنا�سبة (بقع
قديمة/حديثة)
35

النتاجات العامة
الرئي�سة للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يف�سر الإ�شارات والرموز الدولية الموجودة على البطاقات  -يطبق قواعد الأم��ن وال�سالمة داخلالم�شغل.
التعريفية للمالب�س.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته ويعيدترتيبه.

36

الم�ستوى الأول  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحـور الرئي�س� :آالت الخياطة (� )60/12ساعة
المحاور الفرعية� ∑ :آلة الخياطة المنزلية.

∑ �آلة الدرزة ال�صناعية.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اكت�ساب مهارة قراءة كتيباتالتعليمات الخا�صة ب�آالت
الخياطة.
 اكت�ساب المعرفة والمهاراتالعملية المتعلقة با�ستخدام
�آالت الخياطة.
 االلتزام بتطبيق قواعد الأمنو�إج��راءات ال�سالمة في �أثناء
العمل.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة العلمية
الحديثة المتعلقة ب���آالت
الخياطة وا�ستخداماتها.
 المحافظة على �آالت الخياطةومعداتها لتدوم لفترة �أطول.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يقر أ� كتيبات التعليماتالخا�صة ب�آالت الخياطة.
 ي��و���ض��ح �أن����واع �آالتال��خ��ي��اط��ة وم��ع��دات��ه��ا
و�أ�س�س ت�شغيلها.
 ي�ستخدم معدات و�آالتالخياطة وفق تعليمات
ال�شركة ال�صانعة.
 يعتني بمعدات و�آالتالخياطة
 ي��ط��ب��ق ق��واع��د الأم���نوال�سالمة في �أثناء العمل
في الم�شغل

∑ �آلة الحبكة ال�صناعية .

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يحدد �أن��واع �آالت الخياطة وموا�صفاتها  -يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتوا�ستعماالتها ح�سب التعليمات الواردة في العملية في الم�شغل.
الكتيبات المرفقة معها.
 يو�ضح �أ�س�س ت�شغيل �آالت الخياطة (درزة،حبكة)
 يحدد �أجزاء �آلة الخياطة المنزلية ووظائفها - .ي�شغل �آلة الخياطة المنزلية وفق التعليماتالمحددة.
 يحدد �أجزاء �آلة الدرزة ال�صناعية ووظيفة كل  -ي�شغل �آلة ال��درزة ال�صناعية وفق التعليماتمنها.
المحددة.
 يحدد �أجزاء �آلة الحبكة ال�صناعية ووظائفها - .يح�ضر �آلـة الحبكة ال�صناعية وي�شغلها وفقالتعليمات المحددة.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تقديم ال�صيانة الوقائية لآالت  -يقدم ال�صيانة الوقائية لآالت الخياطة ومعداتها. يتدبر الم�شكالت التي قد تعتر�ضه في �أثناءالخياطة ومعداتها.
 يو�ضح �أ�سـ�س التعامل مع م�شكالت �آالت ا�ستخدام �آالت الخياطة (المنزلية والدرزةالخياطة (المنزلية وال���درزة ال�صناعية ال�صناعية والحبكة).
 يطبق قواعد الأمن وال�سالمة داخل الم�شغل.والحبكة).
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته ويعيد ترتيبه.37

الم�ستوى الأول  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :العمليات الأ�سا�سية في الخياطة (� )72 /15ساعة
المحاور الفرعية ∑ :الغرز اليدوية ∑ .الغرز الآلية.
النتاجات العامة
الرئي�سة للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
قادرا على:
على �أن:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ة  -ي��و���ض��ح �أن�����واع غ��رزوالمهارات العمليــــة الخياطة اليدوية والآلية .
المتعلقة ب�أ�سا�سيات  -ينفذ غرز الخياطة اليدوية
خياطة قطع المالب�س والآلية .
 يو�ضح �أن��واع العملياتالمختلفة.
 ا�ستخدام محركات الأ�سا�سية في الخياطة.البحث في ا�ستق�صاء  -ينفــــــذ �أنواع العمليات
المعرفة العلميــــــة الأ�سا�سية في الخياطة.
المتعلقة ب�أ�سا�سيات  -ي��ر���ش��د اال���س��ت��ه�لاك
الخياطة .
ف��ي ا�ستعمال ال��م��واد
 االلتزام بتطبيق قواعد والأدوات ف��ي �أث��ن��اءالأم����ن و�إج�����راءات العمل.
ال�����س�لام��ة ف��ي �أث��ن��اء
العمل.

∑ الخياطات.

∑ الدرزات.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 -يو�ضح �أنواع الغرز اليدوية وموا�صفاتها وا�ستخداماتها.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقـــــوم بالتح�ضـــيرات الأوليــــــــةالالزمــة للتطبيقات العملية في
الم�شغل .
 ينفذ الغرز اليدوية ب�أنواعها. ينفذ الغرز الآلية ب�أنواعها. ينــفــــذ الأ�شـــكال المختلفة للدرزات(الم�ستقيمة ،المنحنية ،الزوايا).
 ينفــذ الأنواع المختلفة للخياطات(الخياطة الطائرة ،الفرن�سية،
المزدوجة ،الدرزة المدعمة ق�ص
الخياطات ،تنظيف الحافات،
الورب ب�أنواعه� ،شريط التقوية ).

 يو�ضح �أنواع الغرز الآلية وموا�صفاتها وا�ستخداماتها. يو�ضح �أ�شكال الدرزات الم�ستخدمة في الخياطة. يو�ضـح �أنواع الخياطــــات الم�ستخدمــــــــــة فيخياطة المالب�س.
(الخياطة الطائرة ،الفرن�سية ،المزدوجة ،ال��درزة
المدعمة ،ق�ص الخياطات ،تنظيف الحافات ،خياطة
الورب ب�أنواعه ،خياطة �شريط التقوية)

 يبين �أ�سا�سيات �إ�صالح المالب�س. يو�ضح �أهمية اال�ستفادة من قطع المالب�س القديمة  -ينفذ عملية تدوير المالب�س القديمة.لإنتاج قطع جديدة.
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الم�ستوى الثاني  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :خياطة التنورة والبنطلون ( � )132 / 33ساعة
المحاور الفرعية ∑ :تحليل �شكل الج�سم الب�شري.
∑ ر�سم المخطط الأ�سا�سي للبنطلون.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة والمهاراتالعملية المتعلقة بر�سم المخطط
الأ�سا�سي للتنورة والبنطلون
وتحويرهما و خياطتهما.
 ا�ستخدام تكنولوجيا المعلوماتفي ا�ستق�صاء المعرفة الحديثة
في مجال خياطة المالب�س.
 االلتزام بتطبيق معايير �ضبط الجودةفي خياطة التنورة والبنطلون.
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���نوال�سالمة في �أثناء ا�ستخدام
الأجهزة والأدوات.
 �إظهار اتجاه �إيجابي نحو العملفي مهنة الخياطة.
 تر�شيد اال�ستهالك في ا�ستعمالالمواد والأدوات والطاقة في
�أثناء العمل.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 ي��ب��ي��ن �أ���س��ا���س��ي��ات ر�سممخططات قطع المالب�س
وتحويرها وخياطتها .
 ير�سم المخطط الأ�سا�سيللتنورة ويحوره لت�صاميم
متنوعة وينفذ خياطتها.
 ير�سم المخطط الأ�سا�سيل��ل��ب��ن��ط��ل��ون وي��ح��وره
لت�صاميم متنوعة وينفذ
خياطته.
 ي��ر���ش��د اال���س��ت��ه�لاكف��ي ا�ستعمال ال��م��واد
والأدوات ف��ي �أث��ن��اء
العمل.
 ي��ط��ب��ق م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودةف���ي خ��ي��اط��ة ال��ت��ن��ورة
والبنطلون.

∑ �أدوات القيا�س والر�سم.

∑ ر�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة وملحقاتها.

∑ خياطة التنورة والبنطلون.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح �أ�شكال الج�سم الب�شري و�أثرها  -يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية في الم�شغل .
في عملية خياطة قطع المالب�س .
 يو�ضح �أن��واع �أدوات القيا�س والر�سمالم�ستخدمة في مجال خياطة المالب�س
وموا�صفاتها وا�ستخداماتها .
 يحدد مواقع الخطوط الأ�سا�سية للج�سمعلى الج�سم النموذج (المانيكان).
 يميز بين �أ�شكال التنورة بح�سبالخطوط الخارجية للت�صميم .
 يميز بين مفاهيم المخطط الأ�سا�سيوالمحوروالمخطط النهائي للتنورة .
 يو�ضح �أ�س�س تجهيز الج�سم لأخذ  -ي�أخذ قيا�سات الج�سم ال�شخ�صي بالطريقةقيا�ساته الالزمة لر�سم مخطط التنورة ال�صحيحة وينظمها في جدول خا�ص .
 يحدد القيا�سات الالزمة لر�سم المخططوالبنطلون .
 يبين �أنواع القيا�سات المختلفة لر�سم الأ�سا�سي للتنورة.مخططات قطع المالب�س و�أ�س�س
قيا�سها .
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النتاجات العامة
الرئي�سة للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 ي��و���ض��ح �أ���س��ا���س��ي��ات ر�سم  -ير�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة بالمقا�سات المعيارية.المخطط الأ�سا�سي للتنورة - .يعدل المخطط الأ�سا�سي المعياري المعدل للتنورة وفق القيا�سات
ال�شخ�صية.
 ينقل المخطط الأ�سا�سي للتنورة من ورق الر�سم �إلى الورقالمقوى (الكرتون) مع جميع بياناته .
 ينقل جميع خطوط المخطط الأ�سا�سي المعدل الكرتوني �إلى ورقر�سم المخططات بجميع بياناته .
 يعد المخطط الكرتوني النهائي والورقي وفق الموا�صفات المحددة. ير�سم م�سافات الخياطة حول خطوط المخطط الورقي وفق الأبعادالمحدد.
 ير�سم الكمر ومرده ب�أ�شكاله المختلفة. يحور المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطط بن�سة واحدة من الأمام يو�ضح �أ�س�س تحوير المخطط مع االيفازيه .الأ�سا�سي للتنورة لت�صاميم  -يحورالمخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطط تنورة �أ�سا�س(.)A
متنوعة.
 يحور المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطط تنورة بق�صات طولية. يحور المخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطط تنورة بق�صة عر�ضية معق�صات طولية مو�سعة .
 يحورا لمخطط الأ�سا�سي للتنورة �إلى مخطط تنورة بق�صة غيرمتماثلة.
 يحور المخطط الأ�سا�سي للتنورة�إلى مخطط تنورة بك�سرتين منالأمام وفق�سة من الخلف .
 -يعد مخطط تنورة ن�صف دائرية (كلو�ش) .

40

النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح �أنواع البن�سات الم�ستخدمة في خياطة المالب�س. يو�ضح �أن��واع التو�سيعات الم�ستخدمة في قطعالمالب�س.
 يبين �أ�شكال الجيوب في قطع المالب�س وموا�صفاتهاو�أ�س�س تجهيزها.

 ينفذ خياطة البن�سات ب�أ�شكالها المختلفة. ينفذ خياطة التو�سيعات (الك�سرات ،الفق�سات ،الزم). ينفذ الدرزات التجميلية على �أجزاء قطعة المالب�س. يجهز الجيوب ب�أ�شكالها (بزاوية ،منحنية ،داخليمخفي ،داخلي بق�صة)
 يثبت الجيوب في مواقعها. ينفذ خياطة المغلقات ب�أنواعها المختلفة( .ال�سحابب�أنواعه ،العروة ،الأزرار ،الكبا�سات ،الكب�شايات،
المطاط ،ال�شريط الال�صق).
 ينفذ خياطة الق�صات ب�أ�شكالها المختلفة . يثبت الح�شوات ب�أنواعها المختلفة في مواقعها في قطعالمالب�س.
 يقدر كمية القما�ش الالزم لتنفيذ الت�صاميم المحددةللتنورة.

 يبين �أنواع المغلقات الم�ستخدمة في قطع المالب�سوموا�صفاتها.
 يبين �أنواع الق�صات. يبين �أنواع الح�شوات الم�ستخدمة في المالب�سوموا�صفاتها.
 يبين �أ�سا�سيات تف�صيل التنورة. يو�ضح �أ�سا�سيات �إعداد القما�ش لعملية تف�صيلالمالب�س وخياطتها.
 يبين �أ�سا�سيات تجميع �أجزاء التنورة وخياطتهاوفق معايير محددة.
 يو�ضح �أنواع البطانات وتجهيزها على التنورةوتركيبها.
 -يو�ضح معايير جودة خياطة التنورة.
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 يعد القما�ش للتف�صيل وطرق ثنيه. يثني القما�ش بالطرق المختلفة وفق معايير محددة. يجمع �أجزاء التنورة ح�سب الت�صميم (�سراجة) . ي�ضبط التنورة على الج�سم . يعدل العيوب المختلفة للتنورة . ينفذ خياطة التنورة با�ستخدام �آلة الخياطة . يق�ص البطانة ويجهزها ويركبها على التنورة. -يجهز الكمر ويثبت الح�شوات عليه ويركبه على التنورة.

النتاجات العامة للمحاور النتاجات العامة
للم�ستوى
الرئي�سة

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

 يركب المثبتات . ي�ضبط م�سافة الذيل . يكوي التنورة . يراقب جودة خياطة التنورة . يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم المخطط  -ير�سم المخطط الأ�سا�سي المعياري وال�شخ�صي للبنطلون .الأ�سا�سي للبنطلون.
 يو�ضح �أ�س�س تحوير المخطط الأ�سا�سي  -يحور المخطط الأ�سا�سي للبنطلون لت�صاميم متنوعة.للبنطلون لت�صاميم متنوعة.
 يبين مراحل تف�صيل البنطلون وخياطته  -يعد القما�ش للتف�صيل ويجهزه ويثنيه .و�ضبط جودته.
 يوزع �أجزاء المخطط على القما�ش ويثبتها . يق�ص القما�ش وفق تعليمات محددة. ينقل عالمات الخياطة �إلى القما�ش بالطريقة المنا�سبة. يو�ضح �أ�سا�سيات تجميع �أجزاء البنطلون  -يجمع �أجزاء البنطلون ح�سب الت�صميم (�سراجة) .وخياطته وفق معايير محددة.
 ي�ضبط البنطلون على الج�سم . يخيط البنطلون ح�سب التعليمات ويكويه. يراقب جودة خياطة البنطلون . -ينظف مكان العمل ويجهزه ويعيد ترتيبه.
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الم�ستوى الثاني  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :الكلف والإك�س�سوارات (� )48/12ساعة
المحاور الفرعية ∑ :الكلف .

∑ الإك�س�سوارات .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك���ت�������س���اب ال��م��ع��رف��ةوالمهارات العملية المتعلقة
بالكلف والإك�س�سوارات
وموا�صفاتها وا�ستخداماتها
في المالب�س .
 ت��ق��دي��ر �أه��م��ي��ة الكلفوالإك�س�سوارات في �إ�ضفاء
ال�صفة الجمالية على قطع
المالب�س المنفذة .
 اب��ت��ك��ار ت�صاميم متنوعةلإك�����س�����س��وارات وكلف
با�ستخدام الحا�سوب.
 مراعاة القيم االجتماعيةال����س���ت���خ���دام ال��ك��ل��ف
والإك�س�سوارات .

∑ التطريز الآلي.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع م��ن الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
قادرا على �أن:
 يو�ضح �أن��واع الكلف  -يو�ضح �أنواع الكلف وت�أثيرها على المالب�س.والإك�������س�������س���وارات  -يبين طرق تركيب الكلف ب�أنواعها.
وموا�صفاتها و�أ�سا�سيات  -يبين �أهمية اال�ستفادة من المواد
المتوافرة وقطع المالب�س القديمة
اختيارها وطرق تثبيتها.
 ينفذ �أنواع مختلفة للكلف في ابتكار ت�صاميم جديدة للكلفواالك�س�سوارات .
يدويا و�آليا.
 ي���و����ض���ح �أ���س�����س  -يو�ضح �أن����واع الإك�����س�����س��واراتومبادئ التطريز الآل��ي وموا�صفاتها وت�أثيرها على المالب�س.
وا�ستخداماته.
 يبتكر ت�صاميم متنوعةلكلف و�إك�س�سوارات من
قطع مالب�س قديمة .
 ي��ر���ش��د اال���س��ت��ه�لاك في  -يحدد �أجزاء �آلة التطريز ومعداتها ووظائفها.ا�ستخدام المواد والأدوات  -يو�ضح �أ�ســ�س ت�شغيل �آلة التطريز
ف���ي ت��ج��ه��ي��ز ال��ك��ل��ف ووظائفها و طرق �صيانتها.
والإك�س�سوارات وتثبيتها  -يبين �أ�س�س اختيار موا�صفات مواد
التطريز االلى والأقم�شة التي تنا�سبها.
على المالب�س.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية في الم�شغل .
 يركب الدانتيل واال�شرطة والبريم على حواف القما�ش. ي�شكل الورود المختلفة. يركب الخرز والبرق ب�أ�شكاله المختلفة . ي�شكل الأزرار والعراوي . ينفذ غرز التطريز اليدوية . يعد نموذج قطعة �أبليك ويق�صه وينفذه . يعد نموذج تنجيد ويق�صه وينفذه . ينفذ ت�صاميم متنوعة لكلف و�إك�س�سوارات منالمواد والقطع المتوافرة.
 يربط ربطة العنق ب�أ�شكال مختلفة. ينفذ ت�شكيالت مختلفة لأغطية الر�أ�س. ي�شغل �آلة التطريز وفق التعليمات المحددة . ينفذ ت�صاميم متنوعة با�ستخدام التطريز الآلي. -يقدم ال�صيانة الوقائية لآلة التطريز.

النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة
	�إظهار اتجاه �إيجابين��ح��و ال��ع��م��ل في
مجال التطريز الآلي
على المالب�س.
 االل���ت���زام ب��ق��واع��دالأم���ن وال�سالمة
في �أثناء ا�ستخدام
الأج���������ه���������زة
والأدوات.

ال���ن���ت���اج���ات
للم�ستوىال��ع��ام��ة النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
 يبين تقنيات التطريز الآلي . يبتكر ت�صاميم متنوعة للكلف  -يبتكر وي�صمم نماذج لإك�س�سوارات وكلف با�ستخدام الحا�سوب.والإك�س�سوارات با�ستخدام  -يطبق �إجراءات ال�سالمة و ال�صحة المهنية داخل الم�شغل.
 ير�شد ا�ستهالك المواد في �أثناء تنفيذ التمارين.الحا�سوب.
 ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه.النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
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الم�ستوى الثالث  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :خياطة البلوزة والف�ستان ( � )108 /21ساعة
المحاور الفرعية� ∑ :أ�سا�سيات ر�سم المخطط العلوي وتحويره ∑ .العمليات الأ�سا�سية في خياطة البلوزة � ∑ .أ�سا�سيات ر�سم مخطط الف�ستان وتحويره وخياطته.

النتاجات العامة للمحاور ال��ن��ت��اج��ات ال
للم�ستوى��ع��ام��ة النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على
قادرا على:
يكون قادرا على �أن� :أن:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ة  -يو�ضح �أ�سا�سيات  -يبين �أ�ســا�سيــات ومــراحل ر�سـموالمهارات العملية ر�سم المخطط المخطط الأ�سا�سي للبلوزة.
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ر���س��م ال��ع��ل��وي لقطع  -يبين العمـليات التح�ضيرية لر�سم
المخطط الأ�سا�سي ال���م�ل�اب�������س المخطط الأ���س��ا���س��ي العلوي
للبلوزة والف�ستان وت����ح����وي����ره وتحويره.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تحوير المخططوت���ح���وي���ره���م���ا وخياطته.
 ير�سم المخطط الأ�سا�سي العلوي بالبن�ساتوخياطتهما.
الأ����س���ا����س���ي والق�صات والتو�سيعات .
 االلتزام بمعايير �ضبطللبلوزة ويحوره
ال��ج��ودة ف��ي خياطة لت�صاميم متنوعة
البلوزة والف�ستان.
وينفذ خياطتها.
 ا�ستخدام تكنولوجيا  -ير�سم المخطط  -يبين �أ���ش��ك��ال ح��ف��رة الرقبةال��م��ع��ل��وم��ات في الأ����س���ا����س���ي (الفتحات) والمردات و�أهميتها
ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت��ق�����ص��اء ل��ل��ف�����س��ت��ان و�أ�سا�سيات ر�سمها وتحويرها.
المعرفـــة الحديثة وي������ح������وره  -يبين �أن��واع الياقات المنف�صلة
ف��ي م��ج��ال خياطة لت�صاميم متنوعة والمت�صلة.
وينفذ خياطته - .يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم الياقات
المالب�س.
وتحويرها.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقات العملية في الم�شغل. يحدد القيا�سات الالزمة لر�سم المخطط الأ�سا�سي ير�سم المخطط الأ�سا�سي للجزء العلوي بالمقا�س المعياري. يعدل المخطط الأ�سا�سي للبلوزة وفق القيا�سات ال�شخ�صية. ينقل المخطط الأ�سا�سي للبلوزة من ورق ر�سم المخططات �إلى الورق المقوى. يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي بنقل بن�سة ال�صدر �إلى مواقع مختلفة . يحور بن�سة ال�صدر والخ�صر �إلى �أ�شكال مختلفة (كالك�سرة ،والثنية المدروزة(الغبنة) ،والتو�سيعات).
 يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى مخطط بق�صات طولية . يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى مخطط بق�صات عر�ضية. يحور البن�سة في المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى ق�صة مع تو�سيعات ير�سم حفرة الرقبة ب�أ�شكال مختلفة (�شكل  ،vمربع ،دائري). ير�سم الفتحات والمردات ب�أ�شكال مختلفة(.عادي ،ب�صفين �أزرار ،غير متماثل) ير�سم مخططات الياقات المنف�صلة (الم�سطحة (البيبي) ،الع�سكرية ،ال�سبور،القمي�ص ).
 -ير�سم مخططات الياقات المت�صلة (ال�شال) .

النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة
 االل���ت���زام ب��ق��واع��دالأم���ن وال�سالمة
في �أثناء ا�ستخدام
الأج���������ه���������زة
والأدوات.
 تطبيق م��ه��اراتاالت�صال والتوا�صل
في العمل الجماعي
مع الآخرين.

النتاجات
للم�ستوىالعامة النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
 يبين العمليات  -ي��و���ض��ح �أن�����واع الأك��م��امالأ���س��ا���س��ي��ة و�أ�شكالها المختلفة.
ا لم�ستخد مة  -ي��و���ض��ح �أ���س��ا���س��ي��ات ر�سم
ف���ي خياطة المخطط الأ�سا�سي للكم.
ال����ب����ل����وزة  -يبين �أ�سا�سيات تحوير الأكمام
والأ�ساور.
والف�ستان.
 يطبق معاييرال�����ج�����ودة
ف���ي خياطة
ال����ب����ل����وزة  -ي��ح��دد �أ���س��ا���س��ي��ات خياطة
الفتحات ،المردات ،الياقات.
والف�ستان.
 ي���ر����ش���داال���س��ت��ه�لاك
في ا�ستخدام  -يو�ضــح �أ�ســـا�سيات تجهــيز
ال������م������واد الأكمام وفتحاتها وتركيبها.
و ا لأ د و ا ت
والتجهيزات
ف���ي خياطة
ال����ب����ل����وزة
والف�ستان.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 ير�سم المخطط الأ�سا�سي للكم بالمقا�س المعياري . يحدد الخطوط الأ�سا�سية لتحوير المخطط الأ�سا�سي للكم يحور المخطط الأ�سا�سي للكم �إلى مخطط كم القمي�ص . يحور المخطط الأ�سا�سي للكم �إلى مخطط كم مك�سم . يحور المخطط الأ�سا�سي للكم �إلى مخطط كم ق�صيرمع تحويراته . يعدل المخطط العلوي لر�سم كم الكيمونو ب�أطوال مختلفة . ير�سم مخطط كم الركالن ب�أ�شكال مختلفة ير�سم مخطط �أ�سوارة الكم ب�أ�شكالها المختلفة (�أ�سوارة كم القمي�ص ،�أ�سوارة الكم الفرن�سية � ،أ�سورة كم على �شكل ثنية ) .
 يجهز ال�سجافات ب�أ�شكالها المختلفة ويركبها. ينفذ خياطة الفتحات ب�أ�شكالها المختلفة. يجهز المردات ب�أ�شكالها المختلفة. يجهز الياقات ويخيطها الم�سطحة (بيبي) ،الع�سكرية ،ال�سبور ،القمي�ص،ال�شال.
 يجهز فتحة الكم ب�أ�شكالها المختلفة ويخيطها. يجهز �أ�سوارة الكم ويركبها (القمي�ص  ،الفرن�سية  ،على �شكل ثنية ) يركب كم منف�صل مع زم في الأعلى. يركب كم منف�صل دون زم يجهز كم مت�صل( الركالن) ويثبته. -يخيط كم مت�صل ( الجابونيز).
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النتاجات العامة للمحاور النتاجات
للم�ستوىالعامة النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
الرئي�سة
 يو�ضح �أ�سا�سيات تحويرالمخطط الأ���س��ا���س��ي �إل��ى
مخطط بلوزة بت�صميم محدد.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تحويرالمخطط الأ���س��ا���س��ي �إل��ى
مخطط ف�ستان.
 يبين �أ�سا�سيات تف�صيل البلوزةوخياطتها و�ضبط جودتها.
 يبين �أ�سا�سيات تف�صيل الف�ستانخياطتها و�ضبط جودتها.
 يلتزم بقواعد الأمن وال�سالمةف��ي �أث��ن��اء ا�ستخدام المواد
والأدوات.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 -يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى مخطط بلوزة بت�صميم محدد .

 يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي �إلى مخطط ف�ستان بت�صميم محدد . يعد القما�ش للتف�صيل ويجهزه ويثنيه. يوزع �أجزاء المخطط على القما�ش ويثبتها ويق�ص القما�ش. ينقل عالمات الخياطة �إلى القما�ش بالطريقة المنا�سبةويقيم جودة خياطتها. .
 ينفذ خياطة البلوزة بت�صميم محدد و يكويها َ ينفذ خياطة الف�ستان بت�صميم محدد و يكويه ويراقب جودة خياطته. -ينظف مكان العمل وتجهيزاته ويعيد ترتيبه.
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الم�ستوى الثالث  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :ت�صميم الأزياء ( � )72/24ساعة
المحاور الفرعية ∑ :تاريخ الأزياء  ∑ .عنا�صرت�صميم الأزياء� ∑ .أ�س�س ت�صميم الأزياء.
النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع م��ن الطالب �أن يتوقع م��ن الطالب �أن يكون
يكون قادرا على:
قادرا على �أن:
 اك��ت�����س��اب المعرفة  -يوظف عنا�صر و�أ�س�سوال������م������ه������ارات ت�صميم الأزياء في ت�صميم
ال��ع��م��ل��ي��ة بت�صميم ال��م�لاب�����س لأ���ش��ك��ال
الأزي�����اء المختلفة الأج�سام المختلفة.
 ير�سم ت�صاميم متنوعةوموا�صفاتها.
 ابتكار مجموعة �أزياء لقطع المالب�س.متكاملة تتوافق مع  -يو�ضـــح مــــــوا�صــفـات
ال��ق��ي��م االجتماعية ال��م�لاب�����س ال�����ش��ع��ب��ي��ة
الأردنية.
ال�سائدة.
 توظيف التكنولوجيا  -يو�ضح �أ�سا�سيات ت�صميم�أزياء �شعبية متطورة.
في ت�صميم الأزياء.
 االلتزام بقواعد الأمن  -يتتبع تاريخ الأزي���اء عبروال�سالمة ف��ي �أثناء الح�ضارات المتعاقبة.
ا�ستخدام الأج��ه��زة  -ي��ب��ي��ن م��راح��ل ت�صميم
مجموعة �أزياء متكاملة.
والأدوات.
 يبين �أ���س��ا���س��ي��ات ر�سمت�صاميم الأزياء حا�سوبيا.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

∑ ر�سم الت�صاميم المتنوعة للأزياء.
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين عنا�صر ت�صميم الأزياء في قطع المالب�سوت�أثيرها على �شكل الج�سم.
 يحدد �أ�س�س ت�صميم الأزي��اء وت�أثيرها علىالمظهر العام للج�سم
 يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم الج�سم النموذج  -يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية في الم�شغل .
(المانيكان) بحركاته المختلفة.
 يحدد الأدوات والمعدات الم�ستخدمة في ر�سمالأزياء.
 ير�سم الج�سم النموذج (المانيكان) الثابتوالمتحرك.
 يبين �أ�سا�سيات ر�سم ت�صاميم مختلفة لقطع  -ير�سم ت�صاميم متنوعة لأج��زاء قطع مالب�سمالب�س ومكمالتها.
مختلفة ومكمالتها.
 يو�ضح �أ�سا�سيات ت�صميم قطع المالب�سلأ�شكال الأج�سام المختلفة.
 يحدد موا�صفات الأزي��اء عبر الح�ضاراتالمتعاقبة.
 يو�ضح موا�صفات المالب�س ال�شعبية في مناطق  -ير�سم �أزياء �شعبية �أردنية مطورة ومكمالتها. ير�سم ت�صاميم لمجموعة �أزياء متكاملة بجميعالأردن المختلفة.
مراحلها.
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النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين �أ�سا�سيات ت�صميم �أزي��اء �شعبية �أردنيةوتطويرها.
 يو�ضح مراحل ت�صميم مجموعة �أزياء متكاملة. يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم ت�صاميم الأزي���اء ير�سم ت�صاميم �أزياء متنوعة بمكمالتها با�ستخدامحا�سوبيا.
الحا�سوب.
 -ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه.
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الم�ستوى الرابع  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :خياطة مالب�س الأطفال (� )96/18ساعة
المحاور الفرعية ∑ :موا�صفات مالب�س الأطفال ∑ .مخططات مالب�س الأطفال.
النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع م��ن الطالب �أن يتوقع م��ن الطالب �أن يكون
يكون قادرا على:
قادرا على �أن:
 اكت�ساب المعرفة  -ي��و���ض��ح م��وا���ص��ف��اتت�صاميم مالب�س الأطفال
والمهارات العملية
تبعا لفئاتهم العمرية
المتعلقة بمالب�س
ون�����س��ب �أح��ج��ام��ه��م
الأطفال و�أ�س�س
والزخارف الم�ستخدمة
ر�سم مخططاتها
فيها.
وتحويرها
 يبين �أ�سا�سيات ر�سموخياطتها.
 ا������س�����ت�����خ�����دام ال��م��خ��ط��ط الأ���س��ا���س��يالتكنولوجيا في ل��م�لاب�����س الأط���ف���ال
ا�ستق�صاء المعرفة وت��ح��وي��ره لت�صاميم
المتطورة المتعلقة محددة وخياطتها.
بمالب�س الأطفال - .ير�سم المخطط الأ�سا�سي
 االل���ت���زام بتطبيق ل��م�لاب�����س الأط���ف���المعايير الجودة في وي���ح���وره لت�صاميم
خ��ي��اط��ة م�لاب�����س متنوعة ويخيطه وي�ضبط
جودته.
الأطفال.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

∑ خياطة مالب�س الأطفال.
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح �أ�سا�سيات اختيار مالب�س الأطفال ح�سبفئاتهم العمرية ون�سب �أحجامهم.
 يو�ضح االختالفات بين المخطط الأ�سا�سي لمالب�سالأطفال والكبار.
 يحدد القيا�سات الالزمة لر�سم المخطط الأ�سا�سي  -يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقات العمليةفي الم�شغل.
لمالب�س الأطفال.
 يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم المخطط الأ�سا�سي لمالب�س  -يحدد القيا�سات الالزمة لر�سم المخطط الأ�سا�سيالأطفال.
للأطفال.
 ي�أخذ قيا�سات ج�سم الطفل. ير�سم المخطط الأ�سا�سي العلوي ومخطط الكم . يبين �أ�سا�سيات تحوير المخطط الأ�سا�سي للأطفال  -يحور المخطط الأ�سا�سي �إلى مخطط (بلوزة ،تنورة،ف�ستان).
لت�صاميم متنوعة.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تحوير المخطط الأ�سا�سي للأطفال�إلى مخطط (بلوزة ،تنورة ،ف�ستان) وخياطته.
 يبين مراحل تف�صيل مالب�س الأطفال (بلوزة ،تنورة - ،يعد القما�ش للتف�صيل ويجهزه ويثنيه. يوزع �أجزاء المخطط على القما�ش ويثبته ويق�صه.ف�ستان) وخياطتها و�ضبط جودتها.
 ينقل عالمات الخياطة �إلى القما�ش وفق معايير محددة.50

النتاجات العامة
للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
الرئي�سة والفرعية
 يلتزم بقواعد الأمن وال�سالمة  -يبين �أهمية اال�ستفادة من قطع المالب�س القديمة االلتزام بقواعدلإنتاج قطع جديدة .
المهنية.
الأمن وال�سالمة
 ير�شد اال�ستهالك فيالمهنية .
ا�ستخدام المواد والأدوات  -يو�ضح �أ�سا�سيات ر�سم ت�صاميم قطع مالب�س الأطفال
با�ستخدام الحا�سوب.
والمعدات.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يجمع �أجزاء الف�ستان ويخيطه وفق معايير محددة. يطبق معايير الجودة في خياطة قطع مالب�س الأطفال . -يدور قطع المالب�س القديمة لإنتاج مالب�س �أطفال.

 ير�سم ت�صاميم متنوعة لقطع مالب�س الأطفال با�ستخدامالحا�سوب.
 ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه. يطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامة داخل الم�شغل. -ير�شد ا�ستهالك المواد والأدوات.

الم�ستوى الرابع  /تخ�ص�ص �إنتاج مالب�س
المحور الرئي�س :الخياطة ال�صناعية ( � )84/27ساعة
المحاور الفرعية ∑ :معدات الخياطة ال�صناعية ∑ .المخطط الأ�سا�سي ال�صناعي ∑ .تف�صيل المالب�س وخياطتها �صناعيا.
∑ ح�ساب تكلفة الإنتاج .

النتاجات العامة
للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
الرئي�سة والفرعية
يتوقع م��ن الطالب �أن يتوقع م��ن الطالب �أن يكون
يكون قادرا على:
قادرا على �أن:
 اكت�ساب المعرفة  -يبين م��راح��ل �إن��ت��اجوالمهارات العملية قطعة المالب�س �صناعيا
المتعلقة بالخياطة والأدوات والمعدات
ال�صناعية لقطعة ال��م�����س��ت��خ��دم��ة فيها
المالب�س المنتجة والم�ؤ�س�سات المنتجة.
وح�ساب تكلفتها - .يبين �أ�سا�سيات ر�سم
ال�صناعي
 اك��ت�����س��اب م��ه��ارة المخطط�إع������داد درا���س��ة وت��ح��وي��ره وخياطته
الجدوى لم�شروع و�إنهائه �صناعيا.
مخيطة.
 يلتزم بتطبيق معايير م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور الجودة لقطع المالب�سالتكنولوجي في المنتجة �صناعيا.
�إن��ت��اج المالب�س  -يتعرف مفهوم التكلفة
�صناعيا.
و�أنواعها وعنا�صرها
 ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر وم���راح���ل ح�����س��ابال���ج���ودة لقطع تكلفة القطع المنتجة (
المالب�س المنتجة .منزليا و�صناعيا)

∑ درا�سة الجدوى لم�شروع (مخيطة)
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين الم�ؤ�س�سات العاملة في قطاع �صناعةالألب�سة الجاهزة.
 يحدد مراحل �إنتاج قطعة المالب�س �صناعيا. يو�ضح مكونات الخط الإنتاجى في �صناعةالألب�سة الجاهزة.
 يبين �أن���واع الآالت والمعدات ال�صناعيةالم�ستخدمة في �صناعة الألب�سة الجاهزة
وموا�صفاتهـــا وا�ستـــــخداماتها�(.آالت:
فـــرد القما�ش ،الق�ص ،الدرزة،الحبكة،
اللقطة ،العراوي ،الأزرار ،الر�ش ،التطريز،
الكي ،الطي ،التغليف)
 يبين �أ�سا�سيات �إع��داد المخطط ال�صناعيوبت�صميم محدد.
 يو�ضح �أ�س�س تحوير المخطط العلوي �إلىمخطط بلوزة بت�صميم محدد.
 يو�ضح العمليات التح�ضيرية لإنتاج قطعالمالب�س �صناعيا (تركيب ال�سحاب ،تركيب
الكم والأ�سوارة ،تجهيز الفتحات والياقات،درزة
الحافات).
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 يقوم بالتح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية في الم�شغل.

 ير�سم المخطط الأ�سا�سي العلوي وال�سفلي والكمبالطريقة ال�صناعية.
 يحور المخطط الأ�سا�سي العلوي لبلوزة بت�صميممحدد.
 ينفذ العمليات التح�ضيرية لإنتاج قطعة المالب�س�صناعياً(:تركيب ال�سحاب ،تركيب الكم
واال���س��وارة ،تجهيز الفتحات والياقات ،درزة
الحافات)

النتاجات العامة
للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
الرئي�سة والفرعية
 االل���ت���زام بتطبيق  -يو�ضح مفهوم درا�سة  -يو�ضح مراحل تف�صيل و خياطة البلوزةمعايير �ضبط الجودة الجدوى االقت�صادية �صناعيا وفق معايير محددة.
ل��ق��ط��ع ال��م�لاب�����س لم�شروع مخيطة - .يبين طرق الكي والتغليف والتعبئة.
 ي��ق��در دور �صناعةالمنتجة.
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأل��ب�����س��ة ال��ج��اه��زةالأم���ن وال�سالمة ف��ي تنمية االقت�صاد
الوطني الأردني.
المهنية.
	�إظهار اتجاه �إيجابينحو العمل في مهنة
الخياطة � /صناعة
 يحدد �أنواع التكلفة وعنا�صرها.الألب�سة.
 ي��و���ض��ح عنا�صر درا���س��ة ال��ج��دوىلم�شروع مخيطة ومراحلها.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يفرد القما�ش �صناعيا ويوزع �أجزاء المخطط ويثبتهابالطريقة ال�صناعية.
 يق�ص طبقات القما�ش با�ستخدام المق�ص الكهربائيوفق معايير محددة.
 يخيط البلوزة �صناعيا ح�سب الت�صميم المحدد ويكويهاوفق معايير محددة.
 ي�ضبط جودة خياطة قطع المالب�س المنتجة �صناعيا وفقمعايير محددة.
 يغلف قطع المالب�س المنتجة �صناعيا وفق معاييرمحددة.
 يح�سب تكلفة القطعة الواحدة المنتجة (منزلياً/توا�صي،�صناعيا).
 -يعد مخطط درا�سة الجدوى لم�شروع مخيطة.

تخ�ص�ص
�إنتاج المالب�س
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عينة در�س  /الم�ستوى الثاني
المحور الرئي�س :خياطة التنورة والبنطلون
المو�ضوع :ر�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة
النتاجات التعلمية
يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 ي��ق��وم بالتح�ضيراتالأول�����ي�����ة ال�ل�ازم���ة
للتطبيقات العملية في
الم�شغل.
 ي�أخذ قيا�سات الج�سمال�����ش��خ�����ص��ي ال�لازم��ة
لر�سم مخطط التنورة
الأ�سا�سية.
 ير�سم المخطط الأ�سا�سيل��ل��ت��ن��ورة بالمقا�سات
المعيارية.
 يعدل المخطط الأ�سا�سيالمعياري للتنورة وفق
القيا�سات ال�شخ�صية.
 يعد المخطط النهائيل���ل���ت���ن���ورة ب���إ���ض��اف��ة
الخياطات وفق مقا�سات
محددة .

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة
اوال ( :التدري�س المبا�شر)
أقرا�صا
 يعر�ض المعلم على الطلبة � ًمدمجة و�شفافيات لمراحل ر�سم
مخطط التنورة الأ�سا�سي.
 الحوار والمناق�شة لخطوات ر�سممخطط التنورة .
 تق�سيم الطلبة مجمـوعات عمـل( )6-4طالب ,ثم يقوم الطالب
قبل البدء بالعمل بما يلي:
∑ ارتداء مالب�س العمل المخ�ص�صة
∑ تجهيز مكان العمل.
∑ تحــ�ضـير المـــواد والأدوات
والأج��ه��زة ال�لازم��ة لتنفيذ
المهارة.
ثانيا( :ا�ستراتيجة التطبيق والممار�سة)
 تنفيذ المهارة �أمام الطالب منقبل المعلم بالتف�صيل.

الم�صادر التعليمية
ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته
 الكتاب المدر�سي.المالحظة  :با�ستخدام �سلم تقدير لفظي
 م�شغل ي�شتمليقوم المعلم بمالحظة :
(ت���ج���ه���ي���زات
 االلتزام ب�شروط ال�سالمة المهنيةو�أدوات وم��واد
 القيام بالتح�ضيرات الأولية . ا�ستمرارية المحافظة على النظافة العامة وقواعد الأمن مالئمة) . بطاقات عمل .وال�سالمة .
 �أقرا�ص مدمجة . تنفيذ خطوات �أداء المهارة والتقيد بالنقاط الحاكمة . �شفافيات . ح�سن الت�صرف في الأمور الطارئة . مواقع على �شبكة تر�شيد ا�ستخدام الأدوات والموادالإنترنت .
 �سرعة الإنجاز مع الإتقان .∑ التقويم الذاتي با�ستخدام قوائم ال�شطب وبطاقة �سير التعلم وملف � -أوراق عمل .
 برامج وحقائبالطالب .
∑ التقويم المعتمد على الأداء با�ستخدام �سلم التقدير اللفظي المعد تعليمية .
م�سبقاً .
 مجالت ون�شراتيقوم المعلم بمالحظة :
.
* االلتزام ب�شروط ال�سالمة المهنية
* القيام بالتح�ضيرات الأولية .
* ا�ستمرارية المحافظة على النظافة العامة وقواعد الأمن
وال�سالمة .
* تنفيذ خطوات �أداء المهارة والتقيد بالنقاط الحاكمة .
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النتاجات التعلمية
-

ي���ر����س���م ال��ك��م��ر
ومرده.
يقدر كمية القما�ش
ال�ل�ازم���ة لتنفيذ
الت�صميم.
ير�شد اال�ستهالك
في ا�ستخدام الورق
والأدوات.
يطبق قواعد الأمن
وال�سالمة العامة في
�أثناء العمل داخل
الم�شغل.

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

ا�ستراتيجيات التقويم وادواته

ثالثا  :التعلم في مجموعات.
 تنفيذ المهارة من قبل المجموعات متتبعابطاقات العمل والتي تت�ضمن :
∑ مراحل ر�سم مخطط التنورة الأ�سا�سية.
∑ مراحل ر�سم الكمر.
∑ مراحل �إعداد المخطط النهائي لر�سم التنورة.
 يقوم المعلم بمتابعة الطلبة في �أثناء التنفيذ ويقدملهم الإر�شادات الالزمة.
 يقوم الطلبة بتنظيف مكان العمل و�إعادة الأدوات�إلى مكانها المخ�ص�ص.
رابعــا:تقييم المنتج النهائي للمجموعات ومقارنتها مع
بع�ضها تبعا لنموذج تقويم جودة ر�سم مخططات معد
م�سبقا).
خام�سا(:اال�ستق�صاء وحل الم�شكالت):
 تكليف الطلبة للبحث في �أ�سباب الم�شكالتالتي قد تواجهه عند ر�سم مخطط التنورة (
تمزق ورق المخطط في �أثناء الر�سم ,عدم
انتظامية الخطوط... ,الخ).
�ساد�سا ( :ن�شاط �إثرائي)
 تكليف الطلبة ب�إ�ضافة خطوط بنائية جديدةالبتكار ت�صميم جديد.

* ح�سن الت�صرف في الأمور الطارئة .
* ال�سلوك في �أثناء العمل واحترام الآخرين .
* تر�شيد ا�ستخدام الأدوات والمواد
* �سرعة الإنجاز مع الإتقان .
يقوم المعلم �أداء الطلبة من حيث:
 ّ∑ ال�سالمة المهنية .
∑ التح�ضيرات الأولية .
∑ خطوات �أداء المهارة .
∑ االتجاهات .
∑ االت�صال .
∑ المنتج النهائي .
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الم�صادر التعلمية
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تخ�ص�ص
التجميل

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

�أ�سا�سيات مهنة التجميل

التطهير والتعقيم

�صحة ال�شعر

التجميل
الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الأول

 ن�ش�أة فن التجميل وتطوره.∑ تطور فن التجميل في الع�صور المختلفة
∑ مهنة التجميل في الأردن
 �إدارة �صالون التجميل∑ �آداب و�أخالقيات المهنة
∑ مهام العاملين ولبا�سهم
∑ �صحة العاملين والزبائن و�سالمتهم
∑ تنظيم المواعيد وال�سجالت
عدد ال�ساعات :نظري ( ) 12عملي () 24
∑ اال�ستقبال
 مفهوم التطهير والتعقيم م�ستلزمات التطهير والتعقيم حاالت التطهير والتعقيمعدد ال�ساعات :نظري ( )6عملي () 36
 طرائق التطهير والتعقيم ال�شعر وخ�صائ�صه∑ تركيب ال�شعرة
∑ نمو ال�شعرة
∑ خ�صائ�ص ال�شعر
∑ �أنواع ال�شعر و�أ�شكاله
 العوامل الم�ؤثرة في ال�شعر م�شكالت ال�شعر ال�شائعة∑ �أنواعها� ،أعرا�ضها
عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي () 24
∑ طرق الوقاية
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

غ�سيل ال�شعر وتجفيفه

التجميل
الم�ستوى الأول

 غ�سيل ال�شعر∑ م�ستلزمات غ�سيل ال�شعر
∑ �أ�س�س غ�سيل ال�شعر وتكييفه
 حمام الزيت∑ �أدوات ومواد حمام الزيت
∑ �أ�س�س عملية حمام الزيت
 -تجفيف ال�شعر بالمجفف الكهربائي اليدوي

نظري ( )12عملي ()96
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الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

لف ال�شعر وت�سريحه

ق�ص ال�شعر

العناية باليدين والقدمين
( التطريف والتدريم)

التجميل
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

 لف ال�شعر∑ مفهوم لف ال�شعر و�أهميته
∑ طرائق لف ال�شعر
 ت�سريح ال�شعر∑ طرق ت�شكيل وت�سريح ال�شعر
∑ الأدوات والمواد الالزمة لت�سريح ال�شعر

عدد ال�ساعات :نظري (/)15عملي( )72

 �أهمية ق�ص ال�شعر �أ�سا�سيات ق�ص ال�شعر ت�صاميم ق�صات ال�شعر تركيب الظفر وم�شكالته العناية باليدين (التطريف) -العناية بالقدمين (التدريم)
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نظري ( )12عملي ()60

نظري ( )18عملي ()48

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

التجميل
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الثاني

 تمويج ال�شعر∑ مفهوم التمويج
∑ طرائق التمويج ( الم�ؤقت  /الدائم)
∑ �أ�س�س عملية التمويج الدائم
 تملي�س ال�شعر∑ مفهوم التملي�س
∑ طرائق التملي�س ( الم�ؤقت  /الدائم)
نظري ( )15عملي ()72
∑ �أ�س�س عملية التملي�س الدائم
 �صبغ ال�شعر∑ اللون ومفهومه
∑ مواد �صبغ ال�شعر
∑ �أ�س�س �صبغ ال�شعر
 تفتيح لون ال�شعر∑ مفهوم التفتيح
∑ التفتيح الكلي لل�شعر
نظري ( )15عملي ()84
∑ التفتيح الجزئي لل�شعر
 التغذية∑ �أهمية التغذية في �صحة الج�سم
∑ العنا�صر الغذائية
∑ االحتياجات اليومية للأ�شخا�ص من العنا�صر
الغذائية
∑ الغذاء المتوازن
∑ تخطيط الوجبات الغذائية
∑ ا�ضطرابات الوزن
 اللياقة البدنية∑ مفهوم اللياقة البدنية
∑ �أثر اللياقة البدنية على الج�سم
نظري ( )15عملي ()24
∑ التمارين الريا�ضية

تمويج ال�شعر وتملي�سه

�صبغ ال�شعر

التغذية واللياقة
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الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

التجميل
الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الثاني

م�ستح�ضرات التجميل

الم�ستوى الرابع

 �أنواع م�ستح�ضرات التجميل و �أ�شكالها مكونات م�ستح�ضرات التجميل تركيب الجلد∑ طبقات الجلد
∑ وظائف الجلد
∑ �أنواع الب�شرة
 م�شكالت الجلد و�أمرا�ضه تنظيف الب�شرة∑ التنظيف ال�سطحي
∑ التنظيف العميق
∑ �إزالة الزيوان
 التدليك الأقنعة تجهيزات العناية بالب�شرة -نزع ال�شعر الزائد

العناية بالب�شرة

نظري ( )9عملي ()24

نظري ( )24عملي ()96

 مفهوم التزيين ومواده و�أدواته -تزيين الوجه و�أجزا�ؤه

تزيين الوجه (المكياج)

نظري ( )12عملي ()60
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تخ�ص�ص
التجميل

الم�ستوى الأول  /التجميل
المحـور الرئي�س :ا�سا�سيات مهنة التجميل (� 24 /12ساعة)

المحاور الفرعية:

∑ ن�ش�أة وتطور فن التجميل .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اكت�ساب المعرفة العلمية والمهاراتالعملية المتعلقة با�سا�سيات مهنة
التجميل.
 ا�ســتخدام محــركـات البــحث فيا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة بمهنة
التجميل.
 االلتـزام بقواعد ال�ســالمة العامــة في�صالون التجميل.
 �إظهار اتجاه �إيجابي نحو العمل فيمهنة التجميل.
 االلتزام ب�أخالقيات مهنة التجميل. مراعاة القيم المجتمعية في مهنةالتجميل.
 تطبيق مهارات االت�صــال والتوا�صــلفي العمل الجماعي مع الآخرين.

∑ ادارة �صالون التجميل.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يتعرف الح�ضارات التي اهتمت بفنالتجميل ومجاالته المختلفة.
 يو�ضح مراحل تطور التجميل في الأردن. يبين دور الجهات الم�س�ؤولة عن �إعدادالعاملين في مهنة التجميل.
 يحدد دور �أجهزة الرقابة ال�صحية والأمنيةفي مهنة التجميل.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يتعرف ن�شــ�أة فن التـجـمـيـلوتطوره عبر الع�صور.
 يبين تطور مهنة التجميل فيالأردن.
 يطبق �آداب و�أخالقيات مهنةالتجميل داخل ال�صالون.
 يقدر �أهمية �صحة و�سالمةالعاملين والزبائن.
 يبين �آداب و�أخالقيات المهنة. يطبق �أ�س�س النظافة ال�شخ�صية يو�ضح �أهمية ا�ستقبال الزبائن بلباقة.والمظهر العام.
 يوظف التكنولوجيا في �إدارة�صالون التجميل.
 يعـبئ ال�ســجـالت والفـواتيـريدوي ًا وحا�سوبياً.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 ي�ستقبل الزبائن مراعي ًا �أخالقياتالمهنة.
 ينظم مواعيد ا�ستقبال الزبائن علىال�سجالت الخا�صة بو�سائل االت�صال
المختلفة.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للتدريب
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
العملي
 يعي �أهمية �صحة العاملين والزبائن داخل ال�صالون - .يمار�س العادات ال�صحيةال�سليمة في ال�صالون.
 يحدد اللبا�س الخا�ص بالعاملين في مهنة التجميل. يهتم بال�صحة ال�شخ�صيةوالمظهر العام.
 يبين قواعد الوقوف والجلو�س ال�صحيح في �أثناء  -يطبق �أ�س�س النظافة العامةداخل ال�صالون.
العمل في ال�صالون.
 يو�ضح �أ�س�س تعبئة البطاقات وال�سجالت والفواتير  -يعبئ ال�سجالت الخا�صةب��ال�����ص��ال��ون ب ��أ���س�����س
يدوي ًا وحا�سوبياً.
 يو�ضح مراحل �إعداد ميزانية خا�صة ب�صالون التجميل �صحيحة. يعبئ بطاقات خدمة الزبائن.
الخا�صة بالب�شرة وال�شعر.
 يعبئ ال��ف��وات��ي��ر و�سجلال��م��واع��ي��د با�ستخدم
الحا�سوب.
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الم�ستوى الأول  /التجميل
المحـور الرئي�س :التطهير والتعقيم (� 36/ 6ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :مفهوم التطهير والتعقيم  ∑ .م�ستلزمات التطهير والتعقيم ∑ .حاالت التطهير والتعقيم ∑ .طرائق التطهير والتعقيم.
النتاجات العامة
للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
على �أن:
 اكت�ساب المعرفة العلمية  -يو�ضح مفهومي التطهيروالمهارات العملية المتعلقة والتعقيم.
بالتطهير والتعقيم.
 ي��ب��ي��ن ال���ح���االت التي ا�ستخدام محركات البحث ت�����س��ت��دع��ي ال��ت��ط��ه��ي��رفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة والتعقيم.
بالتطهير والتعقيم.
 يبين المواد والأدوات االل��ت��زام بقواعد ال�سالمة والأجهزة الم�ستخدمةالعامة في �صالون التجميل.
في التطهير والتعقيم.
 اتباع تعليمات ال�شركات  -يميز ط��رائ��ق التطهيرال�����ص��ان��ع��ة ف��ي ا�ستعمال والتعقيم.
م�����س��ت��ح�����ض��رات التطهير  -يطهر ويعقم الأدوات
والتعقيم.
والأجهزة والأ�سطح في
 ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك عند ال�صالون.ا�ستخدام المواد.
 يقدر �أهمية النظافة في تطبيق م��ه��ارات االت�صال ���ص��ال��ون��ات التجميلوال��ت��وا���ص��ل ف���ي ال��ع��م��ل لمنع انت�شار الأمرا�ض
الجماعي مع الآخرين.
المعدية.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يميز بين مفهومي التطهير و التعقيم. يو�ضح مفهوم الجراثيم و�أنواعها والوقايةمنها.
 يميز بين الحاالت التي ت�ستوجب التطهيروالتعقيم.
 يبين المواد الم�ستعملة في التطهير والتعقيم - .يغ�سل ي��دي��ه بطريقة �صحيحة يبين الأدوات والأج��ه��زة الم�ستخدمة في ويطهرها. ي��ن��ظ��ف ال��ف��را���ش��ي والأم�����ش��اطالتطهير والتعقيم.
 يقدر �أهمية عمليتي التطهير والتعقيم في واللفافات ويطهرها. ينظف الأدوات المعدنية بطريقةال�صالون.
�صحيحة و�آمنه ويطهرها.
 يغ�سل البيا�ضات والب�شاكير بطريقة�صحيحة ويطهرها.
 ينظف الأ���س��ط��ح والأر���ض��ي��اتويطهرها.
 ي�ستخدم �أجهزة التعقيم بطريقة�صحيحة.
 يطبق قواعد الأمن وال�سالمة العامةداخل ال�صالون.
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الم�ستوى الأول  /التجميل
المحـور الرئي�س� :صحة ال�شعر (� 24 / 15ساعة)
المحاور الفرعية:
النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ةالعلمية والمهارات
العملية المتعلقة ب�صحة
ال�شعر.
 ا�ستخدام محركاتالبحث في ا�ستق�صاء
ال��م��ع��رف��ة المتعلقة
ب�صحة ال�شعر.
 االل����ت����زام ب��ق��واع��دال�سالمة ال��ع��ام��ة في
�صالون التجميل.
 التعامل بلباقة وح�سنالت�صرف مع الزبائن.
 ت��ط��ب��ي��ق م���ه���اراتاالت�صال والتوا�صل في
العمل الجماعي مع
الآخرين.

∑ ال�شعر وخ�صائ�صه .
النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 ي��و���ض��ح م��ف��ه��وم ال�شعرة(�أجزاءها ،تركيبها ،طبقاتها،
�أطوار نموها).
 يو�ضح �أ�س�س العناية بال�شعر. يبين خ�صائ�ص ال�شعر و�أنواعهو�أ�شكاله.
 يفح�ص ال�صفات الظاهريةلل�شعرة يدوي ًا وبا�ستخدام
المجهر.
 يو�ضح م�شكالت ال�شعرواعرا�ضها.
 يبين ت�أثير المحاليل ( القاعدية /الحام�ضية) في ال�شعرة.
 ي��ح��دد م�شكالت ال�شعروطرق التعامل معها.
 ي�ستخدم التكنولوجيا فين�شر الوعي المتعلق ب�صحة
ال�شعر.

∑ م�شكالت ال�شعر ال�شائعة.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم ال�شعرة والمواد المكونة لها. يحدد �أجزاء ال�شعرة داخل الجلد وخارجه. يبين وظائف طبقات ال�شعرة و�أهمية كل منها. يو�ضح ملحقات ال�شعرة داخل الجلد ووظائفها. ي�صف �أطوار نمو ال�شعرة و�صفاتها في كل طور. يو�ضح �أهمية الغذاء في �صحة ال�شعر. يحدد الم�ؤثرات الداخلية والخارجية على ال�شعرة . يو�ضح �أهمية العناية بال�شعر با�ستعمال الم�ستح�ضرات. يحدد خ�صائ�ص فروة الر�أ�س وال�شعر (الطول ,الكثافة - ،يفح�ص �شكل ب�صيلة �شعرة �سقطت�سقوط ًا طبيعي ًا و�أخرى انتزعت من فروة
اللون ،الم�سامية).
الر�أ�س با�ستخدام المجهر.
 يبين المكونات الطبيعية للون ال�شعر. يفح�ص فروة الر�أ�س قبل البدء بالعمل. يميز بين ال�شعر الأمل�س والمتموج. يميز �أنواع ال�شعر وموا�صفاته ح�سب درجة الحمو�ضة - .يفح�ص الخ�صائ�ص الطبيعية لل�شعرة يبين �أثر ا�ستعمال المنظفات القلوية والحم�ضية على ال�شعر .ي��دوي� ًا (ال��ل��ون ،الكثافة ،الم�سامية،النوع ،ال�شكل).
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النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يقارن بين تق�صف ال�شعر وت�شققه من حيث الأعرا�ض والأ�سباب  -يختبر ت�أثير المحاليل (القاعدية/الحم�ضية) على ال�شعر.
والتعامل معها.
 يقيم �صحة ال�شعر وخ��ل��وه من يو�ضح �أ�سباب �سقوط ال�شعر والتعامل معها.الم�شكالت (الق�شرة ،التق�صف،
 ي�صف حاالت ال�صلع ح�سب �أنواعها وكيفية التعامل معها.الت�شقق ،الت�ساقط).
 يميز �أنواع ق�شرة الر�أ�س وكيفية التعامل معها. ي�ستخدم الحا�سوب للبحث عن م�شكالت ال�شعر ال�شائعة  -يقدم الن�صائح والحلول المنا�سبةللتعامل مع م�شكالت ال�شعر ال�شائعة.
وتقديم الحلول المنا�سبة لها.
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الم�ستوى الأول  /التجميل
المحـور الرئي�س :غ�سيل ال�شعر وتجفيفه (�96 / 12ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :غ�سيل ال�شعر.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوالمهارات العملية المتعلقة
بغ�سيل ال�شعر وتجفيفه.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
المتعلقة بغ�سيل ال�شعر
وتجفيفه.
 االل��ت��زام بقواعد ال�سالمةالعامة في �صالون التجميل.
	�إظهار اتجاه �إيجابي نحوالعمل في مهنة التجميل.
 تر�شيد اال���س��ت��ه�لاك عندا�ستخدام
م�ستح�ضرات
العناية بال�شعر.
 تطبيق تعليمات ال�شركةال�����ص��ان��ع��ة ف��ي ا�ستعمال
م�����س��ت��ح�����ض��رات العناية
بال�شعر.

∑ حمام الزيت.

النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على
�أن:
 يبين �أ���س��ا���س��ي��ات العنايةبال�شعر.
 يو�ضح المواد الم�ستعملةفي غ�سيل ال�شعر ومكوناتها
وحاالت ا�ستعمالها.
 يبين الأدوات والأج��ه��زةالم�ستخدمة ف��ي غ�سيل
ال�شعر تجفيفه.
 يغ�سل ال�شعر ويكيفه. يجري حمام زيت لل�شعر. يدلك فروة الر�أ�س بطريقة�صحيحة.
 يجفف ال�����ش��ع��ر بطريقة�صحيحة.
 ي��ط��ب��ق ق���واع���د ال�صحةوال�سالمة العامة عند تقديم
مهارات العناية بال�شعر.

∑ تجفيف ال�شعر بالمجفف الكهربائي اليدوي.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح �أهمية العناية اليومية بال�شعر. يو�ضح �أهمية العناية بتم�شيط ال�شعر يومياً. يحدد الأدوات الم�ستخدمة في تقديم العنايةبال�شعر وموا�صفاتها.
 يجهز نف�سه وال��زب��ون لعمليات يبين �أهمية غ�سيل ال�شعر. يو�ضح المواد الم�ستعملة في غ�سيل ال�شعر العناية بال�شعر. ي�سلك ال�شعر ب���الأداة المنا�سبةوموا�صفاتها ح�سب نوعه .
 يبين التجهيزات والأدوات الخا�صة بغ�سيل تمهيداً لغ�سله. يغ�سل ال�شعر ويكيفه بالطريقةال�شعر.
ال�صحيحة ح�سب حالته.
 يح�ضر خلطة من الزيوت الطبيعيةللعناية بال�شعر.
 يو�ضح �أهمية فوائد تكييف ال�شعر. يجري حمام الزيت با�ستعمال يبين مكونات الم�ستح�ضرات الملينة لل�شعر.ال��زي��وت الطبيعية �أو الخلطة
 يميز �أ�شكال م�ستح�ضرات حمام الزيت لل�شعر الجاهزة.وطرائق ا�ستعمالها.
 يبين الأدوات والتجهيزات الم�ستخدمة في�إجراء حمام الزيت لل�شعر وطرائق ا�ستخدامها.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
 التعامل بلباقة وح�سنالت�صرف مع الزبائن.
 تطبيق مهارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح �أع�صاب وع�ضالت فروة  -يدلك فروة الر�أ�س بطريقة �صحيحة يدوي ًاوبا�ستخدام جهاز الذبذبات العالية.
الر�أ�س.
 يبين �أهمية تدليك فروة الر�أ�س. يميز طرائق التدليك اليدوي والآليلفروة الر�أ�س.
 يو�ضح مفهوم تجفيف ال�شعر  -ي�ضع المثبت المنا�سب ح�سب حالة ال�شعر. يجفف ال�شعر با�ستخدام الفرا�شي والمجففو�أهميته.
 يحدد موا�صفات الفر�ش والمجفف اليدوي الكهربائي.الكهربائي اليدوي الم�ستعملة في  -ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقة
ال�صحيحة.
تجفيف ال�شعر.
 يو�ضح �أ�س�س تجفيف ال�شعر بالفر�شةوالمجفف اليدوي.
 يبين الم�ستح�ضرات المثبتة لل�شعرو�أهمية ا�ستعمالها.
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الم�ستوى الثاني  /التجميل
المحـور الرئي�س :لف ال�شعر وت�سريحه (� 72 / 15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :لف ال�شعر.

∑ ت�سريح ال�شعر.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اكت�ساب المعرفة العلمية المتعلقةبلف ال�شعر وت�سريحه.
 تطبيق المهارات العملية المتعلقةبلف ال�شعر وت�سريحه
 ا�ستخدام محركات البحث فيا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة بلف
ال�شعر وت�سريحه.
 االلتزام بقواعد ال�سالمة العامةداخل �صالون التجميل.
	�إظهار اتجاه �إيجابي نحو العملفي مهنة التجميل.
 م��راع��اة القيم المجتمعية عنداختيار ت�سريحة ال�شعر.
 التعامل بلباقة وح�سن الت�صرف معالزبائن.
 تطبيق مهارات االت�صال والتوا�صلفي العمل الجماعي مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على
�أن:
 ي��ق��در اهمية ل��ف ال�شعرلإعطاء الت�سريحة المطلوبة.
 يو�ضح �أ�س�س لف ال�شعربطرق مختلفة.
 ي��ل��ف ال�����ش��ع��ر ب��ط��رائ��قمتنوعة حــ�سب �شـــكــل
با�ستخدام
التـ�ســريحة
الأدوات المنا�سبة.
 يو�ضح �أ�س�س ت�سريح ال�شعر. يبين �أ�شكال الت�سريحاتالمختلفة ومكمالتها.
 ي�شكل ال�شعر بطرائقوت�صاميم متنوعة.
 يوظف التكنولوجيا فياختيار ت�سريحة ال�شعر.
 يطبق قواعد الأمن وال�سالمةفي لف ال�شعر وت�شكيله
وت�سريحه.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن :يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضــح مفهـــــوم لــف ال�شــعرو�أ�س�سه.
 يو�ضــح طـــرائق لــف ال�شـــعر ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتو�أدواته.
العملية.
 يو�ضح مفهوم ت�سريح ال�شعر. يحدد الأدوات والم�ستح�ضرات  -يلف ال�شعر بالمالقط بالطريقة ال�صحيحة. يلف ال�شعر باللفافات المختلفة بالطريقةالالزمة في ت�سريح ال�شعر.
 يحــدد �أ�ســ�س اختيار ت�سريحة ال�صحيحة.ال�شعر وفق معايير محددة.
 يبين �أهميـــــة تنفيــــ�ش ال�شــعرو�أ�ساليبه ح�سب �شكل الت�سريحة  -ينف�ش ال�شعر بالم�شط والفر�شة ح�سب �شكل
الت�سريحة المطلوبة.
المطلوبة.
 يو�ضــح �أ�شــــكال ت�ســـريحات  -ي�سرح ال�شعر �إلى الأعلى (�شنيون). ي�سرح ال�شعر ح�سب طوله وفق معاييرال�شعر المختلفة.
محددة.
 ي�سرح ال�شعر المرفوع ب�إ�ضافة المكمالت(�إك�س�سورات � /أزهار� /شعر م�ستعار) وفق
معايير محددة.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين �أن��واع مكمالت ال�شعر  -ي�سرح �شعر العرو�س وفق معايير محددة.و�أ�شكالها وا�ستخداماتها.
 ي�صف �أ�شكال وطرائق تجديل  -يجدل ال�شعر بخ�صلتين ،وثالث ،و�أربعخ�صل.
ال�شعر.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقةال�صحيحة.
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الم�ستوى الثاني  /التجميل
المحـور الرئي�س :ق�ص ال�شعر (� 60 / 12ساعة)
المحاور الفرعية:

∑ اهمية ق�ص ال�شعر .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةالمتعلقة بق�ص ال�شعر.
 تطبيق ال��م��ه��ارات العمليةالمتعلقة بق�ص ال�شعر.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة
بق�ص ال�شعر.
 االلتزام بقواعد ال�سالمة العامةداخل �صالون التجميل.
 �إظ��ه��ار اتجاه �إيجابي نحوالعمل في مهنة التجميل.
 التعامل بلباقة وح�سن الت�صرفمع الزبائن.
 تطبيق م��ه��ارات االت�صالوالتوا�صل في العمل الجماعي
مع الآخرين.

∑ �أ�س�س اختيار ق�صة ال�شعر.

النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يقدر �أهمية اختيار ق�صةال�شعر المنا�سبة وفق
معايير محددة.
 يو�ضح �أ�س�س تنفيذ ق�صال�شعر با�شكال مختلفة.
 يدرك �أهمية ق�ص ال�شعرلإظهار الناحية الجمالية
للفرد.
 يق�ص ال�شعر ب�أ�شكالمختلفة وف���ق معايير
محددة.
 يطبق ق��واع��د ال�صحةوال�سالمة العامة عند ق�ص
ال�شعر.
 ي�ستخدم التكنولوجيا فياختيار ق�صات ال�شعر.
 يراعي القيم المجتمعيةعند اختيار ق�صة ال�شعر.

∑ �أ�سا�سيات ق�ص ال�شعر.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

∑ ت�صاميم ق�صات ال�شعر.
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن :يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم ق�ص ال�شعرواهميته.
 يو�ضح �أ�شكال ق�صات ال�شعرالمختلفة.
 يو�ضح �أ�س�س اختيار ق�صة ال�شعرح�سب معايير محددة.
 يبين �أ�س�س تنفيذ ق�صات ال�شعر ينفـــذ التح�ضيرات الأولية الالزمة لعمليــة ق�صالمختلفة.
 يحدد �أطوال خ�صل ال�شعر في ال�شعر.كل ق�صة من ق�صات ال�شعر - .يق�سم ال�شعر �إلى �أربعة �أق�سام �أو خم�سة �أو ح�سب
حالته.
 يق�سم ال�شعر في الق�سم الواحد �إلى خ�صل. يحدد الأدوات الم�ستخدمة فيعملية ق�ص ال�شعر وموا�صفاتها - .يم�سك �أدوات الق�ص بالطريقة ال�صحيحة.
 يق�ص ال�شعر ق�صة الطول الواحد (الكاريه). يق�ص ال�شعر ق�صة الطول المنتظم (الأط��والالمت�ساوية).
 يق�ص ال�شعر ق�صة المتدرج الق�صير والمتو�سطوالطويل.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يخفف �شعر الزبون با�ستخدام �أدوات الق�ص(مق�ص التخفيف ،العادي ،مو�سى الحالقة.
 ينظف �شعر الرقبة بالأداة الخا�صة. يبين �أمور ال�صحة وال�سالمة في  -يطبق قواعد ال�سالمة العامة في �أثناء ق�ص ال�شعر.عملية ق�ص ال�شعر.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقة ال�صحيحة. ي�ستخدم التكنولوجيا في اختيارق�صات ال�شعر المختلفة.
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الم�ستوى الثاني  /التجميل
المحـور الرئي�س :العناية باليدين والقدمين (التطريف والتدريم) (� 48/18ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :تركيب الظفر وم�شكالته ∑ .العناية باليدين (التطريف) ∑ .العناية بالقدمين (التدريم).
النتاجات العامة
للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على :يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
 اكت�ساب المعرفة العلمية المتعلقة على �أن:بالعناية باليدين والقدمين.
 يبين �أهمية �صحة الأظفار تطبيق المهارات العملية الخا�صة وم�شكالتها و�أمرا�ضها.بالتطريف والتدريم.
 يو�ضح �أ���س�����س العناية الوعي ب�أهمية العناية باليدين باليدين والقدمين.والقدمين وت�أثيرهما على الناحية  -يبين م�ستلزمات العناية
الجمالية للفرد.
باليدين والقدمين.
 ا�ستخدام محركات البحث  -يطبق �أ�س�س العناية باليدينفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة والقدمين.
بالعناية باليدين والقدمين.
 ينفذ عملية التطريف. االلتزام بقواعد ال�سالمة العامة  -ينفذ عملية التدريم.المتعلقة بالعناية باليدين  -ي�ستخــــدم التكنولوجيا في
والقدمين.
متابعــــــــة الم�سـتجدات
 التعامل بلباقة وح�سن الت�صرف المتعلقة في العناية باليدينمع الزبائن.
والقدمين.
 تطبيق م���ه���ارات االت�����ص��ال  -يطبق ق��واع��د ال�صحةوالتوا�صل في العمل الجماعي وال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة في
مع الآخرين.
ع��م��ل��ي��ت��ي ال��ت��ط��ري��ف
والتدريم.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
�أن:
 يو�ضح تركيب الظفر وبنيتهوا�شكاله.
 يبين م��واق��ع الع�ضالت - ،ينفذ التح�ضيرات الأولية الخا�صة بعمليتي العنايةال���ع���ظ���ام ،ال��م��ف��ا���ص��ل ،باليدين والقدمين (التطريف والتدريم).
الأع�صاب والأوعية الدموية  -يجهز الأدوات الخا�صة بعمليتي العناية باليدين
والقدمين ( التطريف والتدريم) على الطاولة
في اليدين والقدمين.
 يبين م�ستلزمات العناية الخا�صة.باليدين والقدمين.
 يو�ضح �أ�س�س العناية باليدين - .ينفذ عملية حمام الزيت للأظفار با�ستعمال الموادالمنا�سبة.
 ينفذ عملية تطريف �أظ��ف��ار اليدين بالطريقةال�صحيحة.
 يبين حركات تدليك اليدين. يحدد �أ�س�س اختيار الطالء  -يدلك اليدين بعد التطريف. ي�ضع الطالء على �أظفار اليدين بطرائق و�أ�شكالالمنا�سب للأظفار.
مختلفة.
 ينفذ عملية تدريم �أظفار القدمين بالطريقة ال�صحيحة80

النتاجات العامة
للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
والفرعية

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
 يو�ضح �أ�س�س العناية بالقدمين. -يبين حركات تدليك القدمين.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يدلك القدمين بعد التدريم. ي�ضع الطالء على �أظفار القدمين بطرائق و�أ�شكالمختلفة.

 ي��و���ض��ح ت�����ش��وه��ات الأظ��ف��ار  -يتدبر م�شكلة تقرن جلد القدمين.وم�شكالتها.
 يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة في �أثناء عمليتيالتطريف والتدريم.
 -ينظف مكان العمل وتجهيزاته.
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الم�ستوى الثالث  /التجميل
المحـور الرئي�س :تمويج ال�شعر وتملي�سه (� 72 / 18ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :تمويج ال�شعر ∑ .تملي�س ال�شعر.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةالمتعلقة بتمويج ال�شعر
وتملي�سه.
 تطبيق ال��م��ه��ارات العمليةالمتعلقة بتمويج ال�شعر
وتملي�سه.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة
بتمويج ال�شعر وتملي�سه.
 االل��ت��زام بقواعد ال�سالمةال��ع��ام��ة داخ����ل ���ص��ال��ون
التجميل.
 ال��ت��ع��ام��ل ب��ل��ب��اق��ة وح�سنالت�صرف مع الزبائن.
 اتباع تعليمات ال�شركاتال�����ص��ان��ع��ة ف��ي ا�ستعمال
م�ستح�ضرات تمويج ال�شعر
وتملي�سه.

النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على
�أن:
 يبين �أهمية تمويج ال�شعروتملي�سه على الناحية
الجمالية والنف�سية للفرد.
 يو�ضح م�ستلزمات تنفيذتمويج ال�شعر وتملي�سه.
 يو�ضح �أ�س�س تنفيذ عمليتيتمويج ال�شعر وتملي�سه.
 يطبق الأ�س�س والمبادئالمتعلقة بعمليتي التمويج
والتملي�س الم�ؤقت والدائم.
 ي��ط��ب��ق ق���واع���د ال�صحةوال�سالمة العامة في عمليتي
تمويج ال�شعر وتملي�سه.
 ينفذ تعليمات ال�شركاتال�صانعة عند ا�ستعمال مواد
التمويج والتملي�س الدائمة.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 ينفذ التح�ضيرات الأولية الخا�صة بتمويج يو�ضح مفهوم تمويج ال�شعر. يحدد طرائق تمويج ال�شعر تمويج ًا ال�شعر وتملي�سه.م�ؤقت ًا و�أ�س�سه.
 يموج ال�شعر بالأ�صابع. يحدد المواد والأدوات والأجهزة  -يموج ال�شعر ويمل�سه با�ستخدام المكواةالخا�صة بعملية التمويج الم�ؤقت.
الحرارية (الفير).

 يو�ضح �أ�س�س التمويج الدائم. يق�سم ال�شعر لعملية التمويج الدائم. يحدد المواد والأدوات الم�سـتخدمـة  -يلف ال�شعر با�ستعمال اللفافات الخا�صةوالأج��ه��زة الخا�صة بعملية التمويج بالتمويج الدائم.
الدائم.
 يح�ضر محلول التمويج الدائم. يو�ضح ت�أثير المواد الكيميائية الم�ستعملة  -ينفذ عملية التمويج الدائم لل�شعر بالطريقةفي عملية تمويج ال�شعر الدائم.
ال�صحيحة.
 يبين �أمور ال�سالمة في �أثناء عملية تمويجال�شعر الدائم.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
 تر�شيد اال���س��ت��ه�لاك عند  -ي�ستخدم التكنولوجيا فيا�ستخدام م�ستح�ضرات متابعة الم�ستجدات المتعلقة
تمويج ال�شعر وتملي�سه.
بتمويج ال�شعر وتملي�سه.
 تطبيق مهارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم تملي�س ال�شعر. يحدد طرائق تملي�س ال�شعر تملي�س ًام�ؤقتاً.
 يحدد المواد الكيميائية الم�ستعملةفي عملية التملي�س الدائم لل�شعر.
 يميز �أنواع تملي�س ال�شعر الم�ؤقتوالدائم.
 يو�ضح �أ�س�س التملي�س الدائم لل�شعر. يبين �أمور ال�صحة وال�سالمة في عمليةتملي�س ال�شعر الدائم.
 يو�ضح �أ�س�س العناية بال�شعر بعدعملية التمويج �أو التملي�س.
 ي�ستخدم التكنولوجيا في متابعةالم�ستجدات المتعلقة بتمويج
ال�شعر وتملي�سه.
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 يفح�ص خ�صلة من ال�شعر قبل تملي�سهبا�ستخدام مادة التملي�س المنا�سبة.
 ينفذ عملية التملي�س الدائم با�ستخدام مادةالتملي�س المنا�سبة ح�سب حالة ال�شعر.
 يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة فيعمليتي التمويج والتملي�س.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقةال�صحيحة.

الم�ستوى الثالث  /التجميل
المحـور الرئي�س� :صبغ ال�شعر(� 84 /15ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :صبغ ال�شعر ∑ .تفتتيح لون ال�شعر.
النتاجات العامة
للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
والفرعية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
على �أن:
-

العلمية -

-

-

-

اكت�ساب المعرفة
المتعلقة ب�صباغ ال�شعر.
تطبيق المهارات العملية
المتعلقة ب�صباغ ال�شعر.
ا�ستخدام محركات البحث
في ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة
ب�صباغ ال�شعر.
االلتزام بقواعد ال�سالمة العامة
داخل �صالون التجميل.
مراعاة القيم المجتمعية عند
اختيار �ألوان ال�صباغ.
التعامل بلباقة وح�سن الت�صرف
مع الزبائن.
اتباع تعليمات ال�شركات
ا�ستعمال
في
ال�صانعة
م�ستح�ضرات �صباغ ال�شعر.

-

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم اللون وخ�صائ�صه. يو�ضح م�صادر مواد �صباغ ال�شعر. يو�ضح �أ�سـ�س اختيــار لون �صباغال�شعر.
 يو�ضح كيمياء اللون ويعرف نواتجها. يبين المواد والأدوات الم�ستخدمة فيعملية �صباغ ال�شعر الكلي والجزئي .

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يو�ضح �أ�س�س ومبادئ �صباغ
ال�شعر الكلي والجزئي.
يبين �أهمية �صباغ ال�شعر
على الناحية الجمالية للفرد.
يبين م�ســتلزمات عمليـــة
�صباغ ال�شعر.
ينفذ عمليات �صباغ ال�شعر
وفق  -يو�ضح �أ�سا�سيات �صبغ ال�شعر الكلي  -ينفذ التح�ضيرات الأولية الخا�صة ب�صباغ
الكلي والجزئي
ال�شعر.
والجزئي.
اال�س�س ال�صحيحة.
 يفح�ص ح�سا�سية الجلد لمواد ال�صباغ باتباعيطبق قواعد ال�سالمة العامة
الطرق المنا�سبة.
في عملية �صباغ ال�شعر.
 ي�صبغ لون ال�شعر الطبيعي من الغامق �إلى الأفتحينفذ تعليمات ال�شركات
بفارق درجتين لونيه �أو �أقل.
ال�صانعة في تح�ضير خليط
 ي�صبغ لون ال�شعر الطبيعي من الفاتح �إلى الغامق.�صباغ ال�شعر.
 ي�صبغ الأجزاء الجديدة النامية من ال�شعر.ي�ســـتخدم التـكنولوجيــــا
�شعرا طبيعيا فيه ن�سبة من ال�شيب.
في اختيار لون ال�صباغ
 ي�صبغ ًالمنا�سب وفق معايير محددة.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

 تر�شيد اال�ستهالك عند ا�ستخدامم�ستح�ضرات �صباغ ال�شعر.
 تطبيق مهارات االت�صالوالتوا�صل في العمل الجماعي
مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم تفتيح لون ال�شعر والغر�ض  -ي�صبغ لون ال�شعر الطبيعي من الغامق �إلى الأفتحب�أكثر من ثالث درجات لونية.
منه.
 يبين مواد تفتيح لون ال�شعر وت�أثيراتها  -ي�صبغ ال�شعر جزئي ًا ح�سب لون (المي�ش)على ال�شعر والجلد.
با�ستخدام ورق الق�صدير ،الطاقية المطاطية،
والأكيا�س البال�ستيكية.
 ي�صبغ ال�شعر جزئي ًا بفارق درجة ودرجتين يو�ضح مراحل تفتيح لون ال�شعر. يميز �أنواع التفتيح الجزئي للون ال�شعر( .البلياج) با�ستخدام ورق الق�صدير ،الطاقيةالمطاطية.
 يو�ضح �أهمية العناية بال�شعر الم�صبوغ - .يطبق قواعد ال�سالمة العامة في �أثناء �صباغال�شعر.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقةال�صحيحة.
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الم�ستوى الثالث  /التجميل
المحـور الرئي�س :اللياقة والتغذية (� 24 / 15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :اللياقة البدنية.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوال���م���ه���ارات العملية
المتعلقة باللياقة والتغذية.
 تقدير �أهمية التغذية واللياقةالبدنية ف��ي �صحة الفرد
ومظهره.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
المتعلقة باللياقة والتغذية.
 االل��ت��زام بقواعد ال�سالمةالعامة المتعلقة باللياقة
البدنية.
 ال��وع��ي بتكامل اللياقةوالتغذية والتجميل في
�إب���راز النواحي الجمالية
للفرد.

∑ التغذية.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يو�ضح العالقة بين اللياقةالبدنية والتغذية في �صحة
الفرد.
 يو�ضح �أ���س�����س التغذيةال�����ص��ح��ي��ة وال�����س��ل��ي��م��ة
وم��م��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن
الريا�ضية للمحافظة على
ال�صحة.
 ي��و���ض��ح �أ���س�����س �أنظمةتخطيط الوجبات الغذائية
المتوازنة.
 يطبق التمارين الريا�ضيةالمنا�سبة للج�سم والعمر
والحالة ال�صحية.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح العنا�صر الغذائية وم�صادرها المختلفةودورها في �صحة الج�سم.
 يحدد االحتياجات اليومية للأ�شخا�ص المختلفينمن العنا�صر الغذائية و�أعرا�ض نق�صها.
 -يو�ضح مفهوم الغذاء المتوازن و�أهميته.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 يو�ضح �أنظمة تخطيط الوجبات الغذائية. يحدد �أ�س�س تخطيط الوجبات الغذائية المتوازنة - .يخـطـط وجبــة غذائيـــة (قليلة،متو�ســطة ،عالـيـــــة ال�ســعرات)
با�ستخدام الهرم الغذائي.
 يو�ضح العالقة بين الطول والوزن والبنية. يميز بين الوزن الزائد وال�سمنة. يو�ضح العوامل الم�سببة لل�سمنة وعالقتهابالأمرا�ض الأخرى.
 يبين الأ�س�س ال�صحية ل�ضبط الوزن. يو�ضح مفهوم اللياقة البدنية و�أهميتها للج�سم.86

 يقيــ�س وزن الج�ســم وطولـــهبا�ستخدام تجهيزات القيا�س.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 ي�ستخدم التكنولوجيا في  -يبين �أنواع اللياقة ال�ساكنة والحركية.متابعة الم�ستجدات في  -يحدد ت�أثير تمرينات الع�ضالت في �صحة
عالقة التغذية والريا�ضة في الج�سم.
�صحة الفرد.
 ي�ؤدي تمرينات التنف�س العميق لتحقيق يبين تمرينات الع�ضالت و�أ�شكالها.اال�سترخاء.
 ي���ؤدي التمرينات الخا�صة بالرقبةوالكتفين والذراعين.
 ي ��ؤدي التمرينات الخا�صة بال�صدروالبطن والظهر وال�ساقين.
 يبين �أنواع الخدمات التي تقدمها مراكزاللياقة البدنية في الأردن.
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الم�ستوى الرابع  /التجميل
المحـور الرئي�س :م�ستح�ضرات التجميل (�24 / 9ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أنواع و �أ�شكال م�ستح�ضرات التجميل.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوالمهارات العملية المتعلقة
ب��أ���ش��ك��ال م�ستح�ضرات
ال��ت��ج��م��ي��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا
وا�ستعماالتها.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة
بم�ستح�ضرات التجميل.
 االل��ت��زام بقواعد ال�سالمةال��ع��ام��ة ع��ن��د ا�ستعمال
م�ستح�ضرات التجميل.
 االلتزام بتعليمات ال�شركاتال�صانعة عند ا�ستعمال
م�ستح�ضرات التجميل.
 تطبيق م��ه��ارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف���ي العمل
الجماعي مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى

∑ مكونات م�ستح�ضرات التجميل.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
على �أن:
 يتعرف �أ�شكال م�ستح�ضرات  -يبين �أنواع م�ستح�ضرات التجميل.ال��ت��ج��م��ي��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا  -يبين �أ�شكال م�ستح�ضرات التجميل.
وا�ستعماالتها.
 يوظف التكنولوجيا في  -ي�صنف المكونات الطبيعية والكيميائيةم��ت��اب��ع��ة م�ستح�ضرات لم�ستح�ضرات التجميل.
التجميل و�أ�شكالها و�أنواعها  -يو�ضح �أ�س�س ا�ستعمال م�ستح�ضرات
التجميل.
ومكوناتها.
 ينفذ تعليمات ال�شركاتال�صانعة عند ا�ستعمال
م�ستح�ضرات التجميل.
 يح�ضر �أنواع ًا مختلفة من ي��ب��ي��ن م�����س��ت��ح�����ض��رات التجميلالكريمات.
 يح�ضر �أنواع ًا مختلفة من الم�ستخل�صة من البحر الميت فيالأردن.
ال�صابون ال�سائل.
 ي��ط��ب��ق ق���واع���د ال�صحة  -يو�ضح البيانات المدونة في الن�شرةوال�سالمة في ا�ســتخدام المرفقة مع م�ستح�ضرات التجميل.
وتح�ضـير م�ســــتح�ضرات
التجميل.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يح�ضر الكريم البارد ال�ستعماله على الب�شرة. يح�ضر مرهم �أك�سيد الخار�صين ال�ستعماله عندالحاجة.
 يح�ضر ال�صابون ال�سائل. يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة في �أثناءتح�ضير التجارب.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته بالطريقةال�صحيحة.

الم�ستوى الرابع  /التجميل
المحـور الرئي�س :العناية بالب�شرة ( �96 /24ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :تركيب الجلد ∑ .م�شكالت الجلد و�أمرا�ضه ∑ .تنظيف الب�شرة  ∑ .التدليك ∑.الأقنعة ∑ .تجهيزات العناية بالب�شرة∑ .نزع ال�شعر الزائد.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةالمتعلقة بالعناية بالب�شرة.
 تطبيق المهارات العمليةالمتعلقة بالعناية بالب�شرة.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
المتعلقة بالعناية بالب�شرة.
 االل��ت��زام بقواعد ال�سالمةالعامة المتعلقة بالعناية
بالب�شرة.
 الوعي ب�أهمية تقديم العنايةالم�ستمرة بالب�شرة.
 ال��ت��ع��ام��ل بلباقة وح�سنالت�صرف مع الزبائن.
 اتباع تعليمات ال�شركاتال�صانعة ف��ي ا�ستعمال
م�����س��ت��ح�����ض��رات العناية
بالب�شرة.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 ي�صف طبقات الجلد وملحقاته و�أهمية كلعلى �أن:
 ي��ب��ي��ن ت��رك��ي��ب ال��ج��ل��د منها. يحدد �أنواع الجلد وتوزيعها في الج�سم.ووظائفه.
 يقي�س درجة حمو�ضة الجلد. يو�ضح م�شكالت الجلد  -يبين التركيب الكيميائي للجلد.و�أمرا�ضه ال�شائعة وكيفية
 يو�ضح موا�صفات الجلد ال�سليم.التعامل معها.
 ينفذ التح�ضيرات الأول��ي��ة الخا�صة يبين �أنواع الب�شرة والعوامل  -يو�ضح وظائف الجلد المختلفة. يحدد الم�شكالت الوظيفية للجلد والوقاية بعمليات العناية بالب�شرة.الم�ؤثرة فيها.
 ي��و���ض��ح م��ف��ه��وم تنظيف منها وكيفية التعامل معها.الب�شرة و�أهميته و�أنواعه - .يو�ضح الأمرا�ض الجلدية ال�شائعة و�أعرا�ضها  -يجهز الزبون لعمليات العناية بالوجه
 ينظف ال��ب�����ش��رة تنظيف ًا وكيفية الوقاية منها .والرقبة والأكتاف بطريقة �صحيحة.
�سطحي ًا وعميق ًا با�ستخدام  -يحدد �أن��واع الب�شرة و�صفاتها والعوامل  -يفح�ص خ�صائ�ص الب�شرة ويقيمها.
المواد والأدوات والأجهزة الم�ؤثرة فيها.
الالزمة.
 يو�ضح مفهوم التدليكوفوائده وطرائقه والمواد  -يو�ضح مفهوم التنظيف ال�سطحي للب�شرة
وطرائقه و�أ�س�س تنفيذه.
والأجهزة الم�ستعملة فيه.
 يدلك الب�شرة يدوي ًا و�آلياً.89

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
 تر�شيد اال���س��ت��ه�لاك عند  -ي��و���ض��ح م��ف��ه��وم الأق��ن��ع��ةم�ستح�ضرات وفوائدها و�أنواعها ودواعي
ا�ستخدام
ا�ستعمالها.
العناية بالب�شرة.
 ي�ستخدم الأقنعة المنا�سبةلكل ب�شرة.
 يبين م�ستح�ضرات العنايةبالب�شرة وتجهيزاتها.
الم�ستح�ضرات
 ي�����ض��عال�لازم��ة للعناية بالب�شرة
(الكريم النهاري ،الكريم
الليلي والكريم المقاوم
للتجــاعيد)
بطـريقــة
�صحيحة.
 يبين �أهمية نزع ال�شعر الزائدوطرائقه.
 ينزع ال�شـــعر الزائد بطرقمختلفة
 ي��و���ض��ح �أ���س�����س ال�صحةوال�سالمة العامة عند تقديم
العناية بالب�شرة.
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يحــدد المــواد الم�ستخدمة في عملية  -ينظف الب�شرة با�ستخدام الحليب المنظفوال�سائل المنع�ش.
التنظيف ال�سطحي للب�شرة.
 يو�ضح مفهوم التنظيف العميق للب�شرة  -ينظف الب�شرة تنظيف ًا عميق ًا يدوياً. ينظف الب�شرة تنظيف ًا عميق ًا با�ستخدام جهازوطرائقه و�أ�س�س تنفيذه.
 يحدد المواد والتجهيزات الم�ستخدمة ال�صنفرة.في عملية التنظيف العميق للب�شرة.
 يبين طــرائـق �إزالـــة الحبــوب ال�سوداء  -يزيل الحبوب ال�سوداء والبي�ضاء (الزيوان)والبي�ضاء ( (الزيوان) .
يدوي ًا و�آلياً.
 يحــدد الأدوات والأجــهزة الم�ستخدمةف���ي �إزال������ة ال��ح��ب��وب ال�����س��وداء
والبي�ضاء(الزيوان) .
 يو�ضــح مفهـــوم التدليــك و�أنواعـــــه  -يدلك الوجه والرقبة والأكتاف با�ستخداموفوائده.
حركات التم�سيد.
 يحـــدد مــواقـع الأع�صــاب الحـــ�سية  -يدلك الوجه والرقبة والأكتاف با�ستخداموالحركية في الوجه والرقبة.
حركات العجن والتقري�ص.
 يبين �أنواع الحركات المختلفة لتدليك  -يدلك الوجه والرقبة والأكتاف با�ستخدامالب�شرة وت�أثيراتها على الج�سم.
حركات القرع والتربيت.
 يبين محاذير تدليك الب�شرة. يدلك الوجه والرقبة والأكتاف با�ستخدامحركات االهتزاز.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم الأقنعة و�أنواعها. ي�ضع الأقنعة المنا�سبة على الب�شرة بالطريقة يبين فوائد كل قناع ودواعي ا�ستعماله.ال�صحيحة.
 يو�ضح �أ�س�س اختيار االقنعة وو�ضعها علىالب�شرة
 يميز م�ستح�ضرات العناية بالب�شرة النهارية  -ي�ضع الم�ستح�ضرات النهارية والليلية علىوالليلية.
الب�شرة يدوياً.
 يبين �أهمية ا�ستعمال الم�ستح�ضرات  -ي�ضع الم�ستح�ضرات ال�سائلة الخا�صةالمقاومة للتجاعيد.
بالعناية بالب�شرة با�ستخدام الأجهزة.
 يحدد الأجهزة الم�ستعملة في و�ضعم�ستح�ضرات العناية بالب�شرة.
 يو�ضح مفهوم الت�شعر و�أ�سبابه. يبين فوائد �إزالة ال�شعر الزائد. يحــدد طــرائق نزع ال�شــعر المـ�ؤقتــــةوالدائمة وميزاتها.

 -يح�ضر مزيل ال�شعر ال�سكري.

 ينزع ال�شعر الزائد بالمزيل ال�سكري، يظهر اتجاه ًا �إيجابي ًا نحو االهتمام ال�شمعي ،بالخيط.بتقديم العناية بالب�شرة.
 يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة عندالتعامل مع الب�شرة.
 ينظف مكان العمل وتجهيزاته .91

الم�ستوى الرابع  /التجميل
المحـور الرئي�س :تزيين الوجه (المكياج) (� 60 / 12ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :مفهوم التزيين و�أدواته ومواده  ∑ .تزيين الوجه و�أجزائه.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةالمتعلقة بتزيين الوجه.
 تقدير �أهمية تزيين الوجه علىالمظهر العام.
 تطبيق ال��م��ه��ارات العمليةالمتعلقة بتزيين الوجه.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة
بتزيين الوجه.
 االلتزام بقواعد ال�سالمة العامةعند تزيين الوجه.
 ال��ت��ع��ام��ل ب��ل��ب��اق��ة وح�سنالت�صرف مع الزبائن.
 االلتزام بتعليمات ال�شركاتال�����ص��ان��ع��ة ع��ن��د ا�ستعمال
م�ستح�ضرات تزيين الوجه.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
�أن:
 يو�ضح �أ�س�س ومبادئ عملية  -يحدد �أنواع تزيين الوجه وطرائقه. يبين �أ�شكال الوجوه و�أجزاءها.تزيين الوجه.
 يبين ال��م��واد والأدوات  -يبين الأدوات والتجهيزات الم�ستعملةالم�ستعملة في عملية تزيين في عملية تزيين الوجه.
الوجه.
 يختار ال��م��واد والأدواتالمنا�سبة لتزيين الوجه.
 يزيين �أج��زاء الوجه بطريقة  -يبين م�ستح�ضرات تزيين الوجهو�أ�شكالها.
�صحيحة.
 ي�ستخدم التكنولوجيا في  -يو�ضح �أ�س�س اختيار م�ستح�ضراتمتابعة الم�ستجدات المتعلقة التزيين المنا�سبة.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تزيين الوجه و�أجزائه.بتزيين الوجه.
 يطبق �أمورال�صحة وال�سالمةالعامة عند و�ضع مواد التزيين
على الوجه.
 ينفذ تعليمات ال�شركاتال�صانعة لم�ستح�ضرات تزيين
الوجه.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 يح�ضر الأدوات والمواد الالزمة لعملية تزيين الوجه. يجهز الزبون بالطريقة ال�صحيحة لعملية تزيينالوجه.
 يهذب �شعر الحواجب بطريقة �صحيحة وفق معاييرمحددة.
 يوزع كريم الأ�سا�س وظله وفق معايير محددة ي�ضع بودرة الوجه و�أحمر الخدود بطريقة �صحيحة. ي�ضع الظالل على العيون وفق معايير محددة. ي�ضع الكحل ال�سائل والجاف على العيون بطريقة�صحيحة وفق معايير محددة.
 ي�ضع الم�سكارا على الرمو�ش بطريقة �صحيحة. يزين ال�شفاه ح�سب �شكلها وفق معايير محددة. -يزين العرو�س بطريقة �صحيحة وفق معايير محددة.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
والفرعية
 ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك عندا�ستخدام م�ستح�ضرات تزيين
الوجه.
 مراعاة القيم المجتمعية عندالقيام بتزيين الوجه.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يحدد نوعية ال��م��واد الم�ستخدمة  -ير�سم على وجوه الأطفال. يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمة العامة عند تزيينللر�سم على وجوه الأطفال.
 يو�ضح �أ�سا�سيات الر�سم على وجوه الوجه. ينـظف مكـان العمل وتجهيزاته بالطريقــــةالأطفال.
ال�صحيحة.
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عينة در�س  /الم�ستوى الثالث
المحور الرئي�س :تمويج ال�شعر وتملي�سه
المو�ضوع :التمويج الدائم لل�شعر
النتاجات التعلمية

يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 ينفذ التح�ضيرات الأوليةالخا�صة بتمويج ال�شعر
الدائم.
 ي��ح�����ض��ر الأج���ه���زةوالأدوات الم�ستخدمة
لعملية التمويج الدائم.
 يق�ســم ال�شعر �أق�ســام ًاعدة ح�سب الحاجة.
 يح�ضر محلول التمويجالدائم ال�ستعماله.
 يلـــف خ�صل ال�شــعربا�ستعمال اللفافات
وورق الطرف الخا�ص
بعملية التمويج الدائم.
 يثبت خ�صــل ال�شـعرالملفوف بالمطاطـــة
المت�صلة باللفافة.

المبحث :التدريب العملي  /التجميل
ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

�أو ًال :التدري�س المبا�شر
أقرا�صا مدمجة و�أ�شرطة فيديو
∑ يعر�ض المعلم على الطلبة � ً
تبين ت�شكيل ال�شعر الممل�س بطريقة التمويج الدائم.
∑ الحوار والمناق�شة حول خطوات ومعايير مهارة تمويج
ال�شعر الدائم.
∑ مناق�شة حول موا�صفات الأجهزة والأدوات والمواد
الم�ستخدمة بعملية التمويج الدائم.
∑ عر�ض تو�ضيحي للأجهزة والأدوات والمواد الم�ستعملة
ب�شكل مبا�شر �أمام الطلبة وتحديد موا�صفات كل منها.
∑ فتح قنوات الحوار مع الطلبة حول �أمور ال�سالمة العامة
المتبعة في عملية تمويج ال�شعر الدائم.
∑ تق�سيم الطلبة مجموعات ( -4طالب للمجموعة) ثم
يقوم الطلبة قبل البدء بالعمل بما يلي:
∑ ارتداء مالب�س العمل.
∑ ق�ص الأظافر وغ�سل اليدين.
∑ تجهيز مكان العمل.
∑ تح�ضير المواد والأدوات والأج��ه��زة الالزمة لتنفيذ
المهارة.
ثانياً :التطبيق والممار�سة
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�أو ًال :المالحظة
 يقوم المعلم بمالحظة:∑ م�شاركة الطلبة في النقا�ش.
∑ �إثارة �أ�سئلة هادفة.
∑ تبرير الإجابات.
∑ تقبل مالحظات الآخرين.
∑ التحدث بثقة وب�صوت مرتفع.
∑ تقديم التغذية الراجعة.
ثانيًا :تقويم الأداء با�ستخدام �سلم تقدير لفظي
 ي ّق ّوم المعلم �أداء الطلبة من حيث:∑ ا�ســــتخدام الأجهــــزة والأدوات
والمواد بطريقة �صحيحة و�آمنة.
∑ تتابع الخطــوات للمهارة ب�شكل
�سليم والتقيد بالنقاط الحاكمة.
∑ الدقة وال�سرعة في العمل.
∑ الإنجاز في الوقت المحدد.
∑ ح�ســــن الت�صــرف في الأمــــور
الطارئة.
∑ ال�سلوك في �أثناء العمل واحترام
الآخرين.

الم�صادر التعليمية

∑ الكتاب المدر�سي
∑ م��ج�لات وكتب
متخ�ص�صة
∑ مواقع على �شبكة
الإنترنت
∑ م�شغل المدر�سة
∑ �صالونات ومراكز
التجميل
∑ نماذج
∑ بطاقات عمل
∑ �أقرا�ص مدمجة

النتاجات التعلمية

 ي�ضــــع محلـــولالتمويج الدائم في
�أثناء عملية اللف.
 ي��ط��ب��ق ق��واع��دال�صحة وال�سالمة
العامة في عملية
ت��م��وي��ج ال�شعر
الدائم.
 ي��ط��ب��ق �أ���س�����سالنظافة والتعقيم
ف�������ي م����ك����ان
العمل بالطريقة
ال�صحيحة.

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة
∑ يقوم المعلم بالتو�ضيح العملي لكيفية تح�ضير الأجهزة والأدوات
الم�ستخدمة في عملية التمويج الدائم واال�ستخدام الأمثل في
تح�ضير محلول التمويج وا�ستعماله في �أثناء عملية لف ال�شعر
بعد الت�أكد من �أهمية لف �أطراف ال�شعر بورق الطرف بالطريقة
ال�صحيحة وبالتف�صيل.
ثالثاً :العمل �ضمن مجموعات
 تنفذ المهارة من قبل المجموعات وح�سب الخطوات الآتية:∑ تقوم كل مجموعة بالعمل لتحديد خ�صائ�ص ال�شعر واختيار
حجم اللفافات المنا�سبة وتركيز محلول التمويج المنا�سب لل�شعر
ح�سب الإجراءات التي تمت مناق�شتها.
∑ يق�سم ال�شعر ح�سب كثافته وطوله �إلى عدة �أق�سام بالطريقة
ال�صحيحة.
∑ يلف ال�شعر با�ستعمال لفافات التمويج الدائم المنا�سبة ويركز على
لف �أطراف ال�شعر بورق الطرف.
∑ �أخذ زاوية اللف( ْ� 90أو �أكثر من �أو �أقل من ْ )90ح�سب الحاجة.
∑ االنتهاء من عملية اللف وو�ضع محلول التمويج مرة ثانية بعد
�أخذ احتياطات ال�سالمة العامة للزبون.
∑ و�ضع الزبون تحت جهاز الأ�شعة الحمراء واحت�ساب المدة
الزمنية الالزمة ح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
∑	�إنهاء المهارة بالطريقة ال�صحيحة.
∑ يقوم الطلبة بتنظيف الأدوات ومكان العمل.
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∑ تر�شيد اال�ستهالك عند
ا�ستخدام محلول التمويج.
∑ تر�شيد ا���س��ت��خ��دام الماء
والطاقة.
∑ التقييم الح�سي للمهارة.
ثالثًا :ا�ستراتيجية التقويم الذاتي
 يقوم المعلم ب�إعداد �سلم التقديرالمنا�سب ليتمكن الطلبة من
خالله تقييم �أنف�سهم.
 التقييم الذاتي للطلبة با�ستخداميقوم المعلم �أداء
ملف الطالبّ :
الطلبة من حيث:
∑ ال�سالمة المهنية
∑ التح�ضيرات الأولية
∑ خطوات �أداء المهارة
∑ االتجاهات
∑ االت�صال
∑ المنتج النهائي
رابعا� :أدوات التقويم
ً
 ي�ستخدم المعلم �أدواتالتقويم المنا�سبة (�ساللم
التقدير وقوائم ال�شطب)...
ب��ح��ي��ث ت��ح��ت��وي على
م�ؤ�شرات الأداء المرتبطة
بالأهداف.

الم�صادر التعليمية

النتاجات التعلمية

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة
∑ تقييم المنتج النهائي للمجموعات ومقارنتها مع بع�ضها من حيث:
* المظهر العام ( �شكل التمويجة� ،شكل �أطراف ال�شعر� ،شكل ال�شعر
المموج ب�شكل عام)
* تعبئة بطاقة خدمة ال�شعر.
* ح�ساب التكلفة االقت�صادية للمهارة.
* تكليف الطلبة بكتابة تقرير حول عملية تمويج ال�شعر الدائم.
* مناق�شة التقارير في غرفة ال�صف .
رابعاً :اال�ستق�صاء وحل الم�شكالت
∑ تكليف الطلبة للبحث في �أ�سباب الم�شكالت التي قد تظهر بعد االنتهاء
من عملية التمويج الدائم و�إيجاد الحلول المنا�سبة لها.
∑ ت�شجيع الطلبة على درا�سة البدائل واختيار الأف�ضل.
خام�ساً� :أن�شطة التعليم المرافقة
∑ يقوم الطلبة بالعمل في مجموعات (فكـر،اعمل مع �آخر� ،شارك)
للبحث في �أ�ساليب جديدة حول طرق التمويج الدائم.
∑ يعر�ض بع�ض الطلبة �أعمالهم ويتحدثون عنها �أمام المجموعات
الأخرى وي�ستمعون للمالحظات.
∑ يكلف المعلم الطلبة بن�شاط بيتي للبحث في الإنترنت عن طرق
جديدة للتمويج الدائم.
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التخ�ص�ص
المحاور

الغذاء والتغذية

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

الت�صنيع الغذائي المنزلي

 مدخل �إلى الغذاء والتغذية والت�صنيع الغذائي	�أجهزة الت�صنيع الغذائي و�أدواته تخطيط الوجبات الغذائية التقييم الح�سي للأغذية الو�صفات القيا�سية -تعبئة المنتجات الغذائية وتغليفها ول�صق بطاقة البيان .

عدد ال�ساعات :نظري ( )30عملي ()96

طهو الطعام

 طرائق طهو الطعام:∑ الحرارة الرطبة
∑ الحرارة الجافة
∑ الدهن
∑ الموجات فائقة الق�صر(الميكرويف)
* الأمور الواجب مراعاتها في كل طريقة
* مزايا كل طريقة
�	-أثر طرائق الطهو على العنا�صر الغذائية المختلفة.

عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي ()84
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الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

الحبوب والبقوليات

المخبوزات والحلويات

الم�ستوى الأول

الت�صنيع الغذائي المنزلي

الم�ستوى الثاني

 الحبوب∑ �أنواع الحبوب
∑ مكونات الحبوب وتركيبها
∑ القيمة الغذائية للحبوب
∑ اختيار الحبوب وتجهيزها
∑ ا�ستعماالت الحبوب
∑ �شروط التخزين
 البقوليات∑ �أنواع البقوليات
∑ مكونات البقوليات وتركيبها
∑ القيمة الغذائية للبقوليات
∑ اختيار البقوليات وتجهيزها
∑ ا�ستعماالت البقوليات
عدد ال�ساعات  :نظري ( )12عملي ()60
∑ �شروط التخزين
 المخبوزات∑ المكونات الرئي�سة
∑ �أنواع المخبوزات
∑ طرق الإنتاج الرئي�سة
∑ �صفات الجودة للمخبوزات
∑ التعبئة والتغليف و�شروط التخزين
 الحلويات∑ المكونات الرئي�سة
∑ �أنواع الحلويات
∑ �صفات الجودة للحلويات
∑ التعبئة والتغليف والتخزين
عدد ال�ساعات :نظري (/)33عملي( )120
∑ مواد التغطية والح�شوات
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

الخ�ضروات والفواكه

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

الت�صنيع الغذائي المنزلي

الم�ستوى الثالث

 �أنواع الخ�ضروات والفواكه مكونات الخ�ضروات والفواكه القيمة الغذائية للخ�ضروات والفواكه التغيرات التي تحدث في �أثناء ن�ضج الخ�ضروات والفواكه �شروط اختيار الخ�ضروات والفواكه وتخزينها طرق حفظ الخ�ضروات والفواكه∑ التبريد
∑ التجميد
∑ التجفيف
∑ التخليل
∑ الحفظ بال�سكر
 الم�شكالت والعيوب الت�صنيعية لكل طريقة وكيفية تالفيها	�أثر الت�صنيع على القيمة الغذائيةعدد ال�ساعات  :نظري ( )33عملي ()120

الأع�شاب والتوابل

 مفهوم الأع�شاب والتوابل	�أهمية الأع�شاب والتوابل وا�ستعماالتها	�أنواع الأع�شاب والتوابل اختيار الأع�شاب والتوابل تجهيز الخلطات -طرق الحفظ و�شروط التخزين

عدد ال�ساعات :نظري (/)12عملي ( )60
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الم�ستوى

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

الت�صنيع الغذائي المنزلي

الم�ستوى الثالث

الحليب ومنتجات الألبان

الم�ستوى الرابع

 الحليب الخام∑ المكونات
∑ القيمة الغذائية
∑ ال�شروط ال�صحية للتعامل مع الحليب
∑ الفحو�صات الالزمة عند ا�ستالم الحليب
∑ المعامالت الحرارية
 ت�صنيع منتجات الألبان:∑ المنتجات المختمرة
∑ منتجات الأجبان
∑ المنتجات الدهنية
�	-أثر الت�صنيع على القيمة الغذائية للحليب

عدد ال�ساعات  :نظري ( )33عملي ()120

 ف�ساد الأغذية∑	�أنواع الف�ساد
∑	�أ�سباب الف�ساد
∑ طرق الوقاية
 الأمرا�ض المنقولة بالغذاء الموا�صفات الأردنية والدولية الإ�ضافات الغذائية جودة الأغذية ( ) HACCP -الم�ؤ�س�سات المعنية ب�صحة الغذاء و�سالمته محلي ًا ودولياً.

�صحة الغذاء و�سالمته

عدد ال�ساعات  :نظري ( )12عملي ()60
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الم�ستوى الأول  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :الغذاء والتغذية (� 96/30ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :مدخل �إلى الغذاء والتغذية والت�صنيع الغذائي � ∑ .أجهزة الت�صنيع الغذائي و�أدواته ∑ التعبئة والتغليف وبطاقة البيانات .
∑ تخطيط الوجبات الغذائية.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوال���م���ه���ارات العملية
المتعلقة بالغذاء والتغذية
والت�صنيع الغذائي .
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة بالغذاء والتغذية
والت�صنيع الغذائي المنزلي .
 االل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��نو�إج��راءات ال�سالمة العامة
عند ا�ستخدام الأج��ه��زة
والأدوات في الت�صنيع
الغذائي المنزلي .
 تطبيق مهارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على
�أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقةبالغذاء والتغذية والت�صنيع
الغذائي المنزلي.
 يبين �أهمية الت�صنيع الغذائيالمنزلي
 يحدد موا�صفات الأجهزةو الأدوات الم�ستخدمة في
ت�صنيع الأغذية منزلياً.
 ي�ستخدم �أجهزة الت�صنيعالمنزلي وف��ق تعليمات
ال�شركة ال�صانعة.
 يخطط وج��ب��ات غذائيةمتوازنة.
 يح�ضر وج��ب��ات غذائيةمتوازنة
 ي��و���ض��ح �أ���س�����س اخ��ت��ي��ارالعبوات المنا�سبة للمواد
الغذائية الم�صنعة منزلي ًا .

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقة بالغذاء والتغذية. يو�ضح ن�ش�أة وتطور الت�صنيع الغذائيالمنزلي ودوره ف��ي دع��م االقت�صاد
الوطني.
 يبين فوائد الت�صنيع الغذائي المنزلي  - .ينفذ التح�ضيرات الأول��ي��ة ال�لازم��ة يحدد العوامل التي ت�ؤثر في جودة للتطبيقات العملية داخل الم�شغل.الأغذية الم�صنعة منزلياً.
 يبين �أن����واع الأج���ه���زة والأدوات  -ي�ستخدم الأفران المختلفة وي�شغلها وينظفهاالم�ستخدمة في الت�صنيع الغذائي المنزلي بطريقة �آمنة وح�سب تعليمات ال�شركة
ال�صانعة
وموا�صفاتها.
 يبين طرائق العناية بالأجهزة والأدوات  -ي�ستخدم �أج��ه��زة التبريد (الثالجةالم�ستخدمة ف��ي الت�صنيع الغذائي وال��م��ج��م��دة) وينظفها بطريقة �آمنة
وح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
المنزلي.
 ي�ستخدم الخالطات وينظفها بطريقة �آمنةوح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
 ي�ستخدم المازجات وينظفها بطريقة �آمنةوح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
 ي�ستخدم العجانات وينظفها بطريقة �آمنةوح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

 ت��ر���ش��ي��د اال���س��ت��ه�لاك  -يخزن المنتجات الغذائيةبعبوات منا�سبة وح�سب
والمحافظة على البيئة .
اال�صول .
 يو�ضح �أهمية الو�صفاتالقيا�سية ف��ي الت�صنيع
الغذائي.
 يحافظ على نظافة الم�شغلوتجهيزاته و�أدواته وترتيبها
في �أماكنها.
 يظهر اتجاه ًا �إيجابي ًا نحوالت�صنيع الغذائي المنزلي
ودوره في دعم االقت�صاد
الوطني.
 يراعي تر�شيد اال�ستهالك في�إنتاج الطعام .

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 ي�ستخدم �آلة المطبخ متعددة اال�ستعماالتبطريقة �آمنة وح�سب تعليمات ال�شركة
ال�صانعة .
 ي�ستخدم طنجرة ال�ضغط بطريقة �آمنة وح�سب تعليمات ال�شركة ال�صانعة .
 يكيل المواد الغذائية الجافة. يكيل المواد الغذائية ال�سائلة . يحدد العنا�صر الغذائية وم�صادرها  -يكيل المواد الدهنية.و�أهميتها.
 يو�ضح نظام المجموعات والجداولالغذائية .وا�ستخدامها في تخطيط
الوجبات الغذائية.
 يو�ضح نظام ال��ه��رم ال��غ��ذائ��ي في  -يح�ضر وجبات غذائية متوازنة با�ستخدامتخطيط الوجبات الغذائية.
نظام الهرم الغذائي للفئات المختلفة:
 يخطط وجبات غذائية متوازنة.∑ فطور
 يحدد العوامل الم�ؤثرة في العادات ∑ غداء∑ ع�شاء
الغذائية للفرد.
 يحدد عنا�صر التقييم النوعي للأغذيةو�أهمية كل منها .
 يبين �شروط التقييم الح�سي للأغذية  -يقيم الوجبات الغذائية المح�ضرة. يعبئ �أنواع ًا مختلفة من الأغذية ويغلفها . يحدد �صفات مقيم الأغذية. يو�ضح مفهوم الو�صفة القيا�سية  -ي�ستخدم ماكينة لحام �أكيا�س البولي ايثيلينوعنا�صرها و�أهميتها والقواعد التي الكهربائي.
يجب مراعاتها عند و�ضع و�صفة
قيا�سية
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين �أن��واع وموا�صفات م��واد التعبئةوالتغليف.
 يقارن بين �أن��واع عبوات الأغذية منحيث مادة الت�صنيع واال�ستخدام.
 يبين �أهمية تعبئة الأغذية وتغليفها وفوائدهاو�شروطها .
 يو�ضح مكونات بطاقة البيانات و�أهميتها - .ي�صمم بطاقة بيانات لعبوات غذائيةمختلفة.
 يفح�ص البيانات المدونة على بطاقةالبيان لعبوات غذائية مختلفة.
 ينظف الم�شغل المهني ويرتب الأدواتوالمواد الم�ستخدمة.
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الم�ستوى الأول  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :طهو الطعام (� 84/15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :طرائق طهو الطعام ∑ .طهو �أ�صناف �شعبية با�ستخدام الطرائق المختلفة.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوالمهارات المتعلقة بطهو
الأطعمة المختلفة.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة بطهو الطعام.
 االل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��نو�إج��راءات ال�سالمة العامة
في طهو الأطعمة.
 �إدراك �أه��م��ي��ة ال��وق��تو�إدارته.
 اال�ستخدام الأمثل للموادال���خ���ام وال��ت��ر���ش��ي��د في
ا�ستهالكها.
 تطبيق مهارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
�أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقة  -يو�ضح مفهوم الطهو وفوائده وت�أثيرهعلى الأطعمة.
بطهو الطعام.
 يو�ضح الأ�سباب الموجبة  -يحدد طرق الطهو ومزايا كل منها. يو�ضح �أ�سا�سيات عملية طهو الطعاملطهوا لطعام.
 يو�ضح �أث���ر الطهو على بالطرق المختلفة:∑ الحرارة الرطبة (ال�سـلق  -الطـهـو
خ�صائ�ص الأغذية.
بالبخار)
 ي��و���ض��ح ط����رق ال��ط��ه��والمختلفة و�أ�سا�س كل منها ∑ .الحرارة الجافة (ال�شي -التحمير-
الخبيز)
 يختبر موا�صفات الأطعمة∑ المادة الدهنية (القلي)
قبل طهوها
 ي�ستخدم الأجهزة والأدوات ∑ ا�ســتـخدام الأ�شعه فائقة القـ�صــر(بالميكروويف).
المالئمة لعمليات الطهو
المختلفة.
 يعد �أ���ص��ن��اف� ًا م��ن الطعامبا�ستخدام ط��رق الطهو
المختلفة.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية.
 يختبر ت�أثر ال�صبغات النباتية بالحمو�ضةوالحرارة والمعادن .
 يطهو �أ�صنافا من الطعام با�ستخدام الحرارةالرطبة ويقيمها:
∑ ال�سلق (البقوليات الجافة ,خ�ضراوات
م�شكلة ,الأرز)
∑ الت�سبيك (اليخني)
∑ الطهو بالبخار (المفتول)
 يطهو �أ�صنافا من الطعام با�ستخدام الحرارةالجافة ويقيمها ح�سياً:
∑ ال�شي (متبل الباذنجان ومتبل الكو�سا)
∑ ال��ت��ح��م��ي�����ص (ال���ف���ول ال�����س��ودان��ي /
المك�سرات /خبز التو�ست)
∑ الخبيز

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

 ي��واك��ب الم�ستجداتوالتطورات في مجال طهو
الأطعمة .
 يظهر اتجاه ًا �إيجابي ًا للعملفي مجال ت�صنيع الأطعمة
منزلياً.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يطهو �أ�صنافا من الطعام با�ستخدام المادةالدهنية ويقيمها:
القلي :قلي ب�سيط (بي�ض) -قلي غزير (�أ�صابع
القرنبيط بالعجة  ،البطاطا)
 يطهو م�أكوالت �شعبية مختلفة ويقيمها:∑ مجدرة (فريكة  ,برغل,رز )
∑ ال�سنينية (العا�شوراء)
∑ الح�ساء (العد�س ,الفريكة)
∑ الر�شوف
∑ ال�ش�شبرك (�أذان ال�شايب).
 ينظف مكان العمل ويعيد ترتيب الأدواتوالمواد الم�ستخدمة
 يطبق ق��واع��د الأم���ن وال�سالمة ف��ي �أثناءالتدريبات العملية.

 يظهر اهتمام ًا بمتابعة الأ�س�س العلميةالحديثة في طهو الطعام.
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الم�ستوى الثاني  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :الحبوب والبقوليات (� 60/12ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أنواع الحبوب والبقوليات.

∑ مكونات الحبوب والبقوليات.

∑ القيمة الغذائية للحبوب والبقــوليات.

∑ موا�صفات الجودة للحبوب والبقوليات  ∑ .ا�ستخدامات الحبوب والبقوليات� ∑ .شروط التخزين للحبوب والبقوليات.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوال���م���ه���ارات المتعلقة
بت�صنيع منتجات الحبوب
والبقوليات منزلياً.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
العلمية المتعلقة بالحبوب
والبقوليات
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���نو�إج��������راءات ال�����س�لام��ة
ال��ع��ام��ة ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام
الأج��ه��زة والأدوات في
ت�صنيع منتجات الحبوب
والبقوليات
 تقدير �أهمية المحافظة علىالم�أكوالت ال�شعبية.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين �أنواع الحبوب والبقولياتومكوناتها و�أهميتها وال�شروط
الواجب مراعاتها عند �شرائها
وتخزينها.
 يختار الحبوب والبقولياتح�سب ا�ستعمالها في الأطعمة.
 يبين الم�أكوالت ال�شعبية التي�أ�سا�سها الحبوب والبقوليات.
 يعد م�أكوالت �شعبية �أ�سا�سهاالحبوب والبقوليات ويقيمها
ويعبئها وي��خ��زن��ه��ا ح�سب
الأ�صول.
 يطبق قواعد ال�صحة وال�سالمةوالنظافة في �إعداد الأطعمة.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين �أهمية الحبوب في غذاء ال�شعوب. يحدد �أنواع الحبوب وتركيبها ومكوناتهاوقيمتها الغذائية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 ي��ت��ع��رف منتجات ال��ح��ب��وب و�إن��ت��اج��ه��ا  -ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمةللتطبيقات العملية.
وا�ستعماالتها.
 يحدد موا�صفات ال��ج��ودة عند اختيار  -ي��ف��ح�����ص ج�����ودة ال��ح��ب��وبلال�ستعمال في الطهو (القمح,
الحبوب.
الأرز ,الذرة ال�صفراء).
 يحدد موا�صفات عبوات الحبوب و�شروط  -يعبئ الحبوب ويخزنها ح�سبالأ�صول.
التخزين المنا�سبة.
 يبين منتجات الحبوب وا�ستعماالتها في  -ي�صنع منتجات الحبوب ويعدال��م��أك��والت ال�شعبية (الدقيق ،البرغل ،م�أكوالت �شعبية منها:
∑ المفتول
الفريكة)
∑ البرغل
 يو�ضح �أنواع البقوليات ومكوناتها وقيمتها ∑ الفريكةالغذائية وا�ستخداماتها.
114

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 تطبيق مهارات االت�صال  -يعمل �ضمن فريق لإع��داد  -يحدد ال�شروط الواجب مراعاتها  -يفح�ص ج���ودة البقوليات لال�ستعمالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل الأط��ع��م��ة المختلفة في عند �شراء البقوليات.
في الطهو (العد�س ,ال��ف��ول ,الحم�ص,
الجماعي.
الم�شغل.
الفا�صوليا).
 اال�ستخدام الأمثل للموادالأول���ي���ة وال��ت��ر���ش��ي��د في
 يحدد موا�صفات عبوات البقوليات  -يعبئ البقوليات ويخزنها ح�سب الأ�صول .ا�ستهالكها ويحافظ على
و�شروط التخزين المنا�سبة.
البيئة.
 يبين م��ج��االت ا�ستعمال البقول  -يعد م�أكوالت �شعبية �أ�سا�سها البقوليات :في الم�أكوالت ال�شعبية (الفالفل ∑ ،الفالفل
ال��ح��م�����ص ب��ال��ط��ح��ي��ن��ة ،ال��ف��ول ∑ حم�ص بطحينة
∑ فول مدم�س
المدم�س).
 يقيم المنتجات الغذائية ح�سيا وفق معاييرمحددة.
 ينظف مكان العمل ويعيد ترتيب الأدواتوالمواد الم�ستخدمة.
 يطبق قواعد ال�صحة والنظافة وال�سالمة في�أثناء التدريبات العملية.
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الم�ستوى الثاني  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :المخبوزات والحلويات (�120/33ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :المكونات الرئي�سة ∑ .الو�صفات القيا�سية .

∑ �أنواع المخبوزات والحلويات .

∑ التقييم النوعي للمخبوزات والحلويات.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى

∑ التعبئة والتغليف و�شروط التخزين للمخبوزات والحلويات.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوالمهارات العملية المتعلقة
بالمخبوزات والحلويات
ومواد التغطية والح�شوات
الم�ستعملة معها.
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة العلمية
بالمخبوزات
المتعلقة
والحلويات .
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���نوال�سالمة العامة والنظافة
ف��ي ت�صنيع المخبوزات
والحلويات.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 يو�ضح المكونات الأ�سا�سيةوالثانوية ودورها في �إنتاج
المخبوزات والحلويات
ومواد التغطية والح�شوات.
 يو�ضح �أ�سا�سيات �إنتاجالمخبوزات والحلويات
وموا�صفات الجودة لكل
منها.
 يختبر مكونات المخبوزاتوالحلويات ومواد التغطية
والح�شوات.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
على:
 يحدد المكونات الأ�سا�سية  -ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقات العملية.وال��ث��ان��وي��ة للمخبوزات  -يختبر محتوى الغلوتين في الدقيق .
والحلويات وخ�صائ�صها  -يقي�س كمية ال�سوائل الالزمة لإنتاج عجين من �أنواع مختلفة
(الدقيق ,المواد الرافعة ,من الدقيق.
البي�ض ,ال��ده��ون ,م��واد  -يختبر ت�أثير �إ�ضافة (ال�سكر ،الدهن ،الملح) في
التحلية ,ال�سوائل ,مواد خ�صائ�ص العجينة.
ال��ن��ك��ه��ة ,م��ل��ح ال��ط��ع��ام - ,يختبر �سرعة تخمر العجينة با�ستخدام كل من الخميرة
ال��ك��اك��او وال�شوكوالته ,الجافة العادية والفورية .
المك�سرات ,الأج��ب��ان - ,يختبر �أثر العوامل المختلفة في �إعداد عجينة الفطيرة
الق�شدة ,الن�شا ,الجيالتين) .الب�سيطة.
 يختبر �أثر العوامل المختلفة في ن�شاط الخميرة وتخمرها.الح�سية
 يختبر �أثر مواد النفخ الكيميائية في ال�صفاتّ
لمنتج الكيك الب�سيط
 يختبر مدى حداثة (طزاجة) البي�ض قبل الك�سروبعده.
 يقي�س درجة حرارة تخثر بروتينات البي�ض . يختبر �أثر العوامل المختلفة في تكوين رغوة بيا�ضالبي�ض وثباتها .
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
 تقدير �أهمية �ضبط الجودةف��ي �إن��ت��اج المخبوزات
والحلويات منزلي ًا .
	�إدراك �أه��م��ي��ة ال��وق��تو�إدارته.
 تطبيق مهارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.
 اال�ستخدام الأمثل للموادال���خ���ام وال��ت��ر���ش��ي��د في
ا�ستهالكها والمحافظة
على البيئة .

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

 يعد مخبوزات وحلويات�شرقية وغربية ويقيمها
ويغلفها ويعبئها ويخزنها
ح�سب نوعها.
 يتابع الم�ستجدات المتعلقةبت�صنيع ال��م��خ��ب��وزات
والحلويات ومواد التغطية
 ي��ب��ي��ن �أ���س��ا���س��ي��ات �إن��ت��اجوالح�شوات.
ال��م��خ��ب��وزات ومكوناتها
(الكعك ب�أنواعه ،الفطائر،
الب�سكويت ،الخبز ال�سريع
والمختمر).
 يو�ضح �أ�سباب الف�شل في�إنتاج المخبوزات وطرق
تالفيه .
 ي��و���ض��ح م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودةلمنتجات المخبوزات
 ي��ح��دد م��وا���ص��ف��ات م��وادالتعبئة والتغليف المنا�سبة
للمخبوزات.
 ي���ح���دد ����ش���روط ت��خ��زي��نالمخبوزات وحفظها.
 يحدد المكونات الأ�سا�سيةوالثانوية لإنتاج الحلويات.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يختبر �أثر العوامل المختلفة في ثبات الم�ستحلبات . يطهو المحاليل ال�سكرية بالمراحل المختلفة .الح�سية
 يختبر �أثر نوع المادة الن�شوية في ال�صفاتّ
للجلتنة.
يذوب الجيالتين بطريقة �صحيحة.
 ّ يختــر �أثر العوامــل المختلفة في تكوين هـــالمالجيالتين .
 يعد �أنواعا مختلفة من المخبوزات ويقيمها ويغلفهاو يعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة :
∑ الخبز ال�سريع ،القطايف العجائن المختمرة (
الخبز العربي)
∑ الكعك ب�أنواعه
∑ الفطائر ( البيتزا  ،الخ�ضار)
∑ عجينة ال�شو وت�شكيلها
∑ الدونات
∑ فطيرة التفاح
∑ المعمول والكعك بعجوة
∑ �أ�صابع زينب
∑ الكيك الأ�سفنجي وتزيينه
∑ البيتي فور
∑ الغريبة
∑ البرازق
∑ ب�سكويت جوز الهند

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح �أ���س��ا���س��ي��ات �إن��ت��اجالحلويات ومكوناتها ح�سب
م���ادة التثخين (البي�ض،
الك�سترد ،الن�شا ،الق�شدة،
الأرز ،ال�سميد ،الجالتين).
 يحدد �أ�سباب الف�شل في �إنتاجالحلويات وطرق تالفيه.
 يبين �أن����واع وموا�صفاتم��واد التغطية والح�شوات
الم�ستعملة في الحلويات
وموا�صفاتها.

 ينتج �أنواعا مختلفة من الحلويات الغربية وال�شرقيةويقيمها ويغلفها ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة
∑ التوفي
∑ الك�سترد
∑ كريم كراميل
∑ الأرز بحليب
∑ ليالي لبنان
∑ الهري�سة
∑ حلوى الحلبة
∑ ال�سم�سمية
∑ �آي�س كريم
∑ جلي الفواكه
∑ الترايفل
 يتدبر الأخطاء التي قد تظهر في �إنتاج المخبوزاتوالحلويات.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين الأدوات الالزمة لتزيين  -ينتج مواد التغطية والح�شوات بطريقة �صحيحةالحلويات.
∑ البرلين (الكروكان)
 ي��ح��دد الأم�����ور ال��واج��ب ∑ الكراميلم��راع��ات��ه��ا عند ا�ستخدام ∑ ال�شوكوالته
∑ الملكية البي�ضاء
الح�شوات في الحلويات.
∑ بات�سير /الك�سترد
 ي��ح��دد م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودة  -يقيم منتجات مواد التغطية والح�شوات ح�سب(اللون والطعم والرائحة والقوام والمظهر العام).
لمنتجات الحلويات.
 ي��ح��دد م��وا���ص��ف��ات م��واد  -ينظف مكان العمل و�أدواته.التعبئة والتغليف المنا�سبة  -يطبق قواعد الأمن وال�سالمة في �أثناء التدريبات
العملية.
للحلويات.
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الم�ستوى الثالث  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :الخ�ضروات والفواكه (� 120/33ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أنواع الخ�ضروات والفواكه ∑ .مكونات الخ�ضروات والفواكه ∑ .القيمة الغذائية للخ�ضروات والفواكه  ∑ .التغيرات التي تحدث �أثناء
ن�ضجها � ∑ .شروط اختيارها وتخزينها  ∑ .طرق حفظ الخ�ضروات والفواكه ∑ .الم�شكالت والعيوب الت�صنيعية لكل طريقة وكيفية تالفيها.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوال���م���ه���ارات العملية
المتعلقة بت�صنيع منتجات
الخ�ضراوات والفواكه.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
العلمية المتعلقة بت�صنيع
الخ�ضروات والفواكه.
 االل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��نو�إجراءات ال�سالمة العامة
في �أثناءت�صنيع منتجات
الخ�ضروات والفواكه.
	�إدراك �أهمية الوقت و�إدارته تر�شيد اال�ستهالك ومراعاةاالق��ت�����ص��اد واال���س��ت��خ��دام
الأمثل للمواد.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
�أن:
 يو�ضح المفاهيم العلمية  -ي�صنف الخ�ضراوات والفواكهبالخ�ضراوات المختلفة.
المتعلقة
 يبين م��ك��ون��ات ال��خ�����ض��راواتوالفواكه.
 يبين �أن���واع الخ�ضراوات والفواكه وقيمتها الغذائية.وال���ف���واك���ه وم��ك��ون��ات��ه��ا  -يو�ضح التغيرات التي تحدث في
�أثناء ن�ضج الخ�ضراوات والفواكه
والقيمة الغذائية لها .
 يميز التغيرات التي تحدث ومراحلها.في �أثناء ن�ضج الخ�ضراوات  -يو�ضح �شروط اختيار الخ�ضراوات
والفواكه و�شروط اختيارها والفواكه وتخزينها.
 يو�ضح طرائق حفظ الخ�ضراوات  -ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتوتخزينها.
 ي���و����ض���ح ط�����رق ح��ف��ظ وال��ف��واك��ه والأ���س��ا���س العلمي العملية.ال��خ�����ض��راوات وال��ف��واك��ه لكل طريقة (التبريد ،التجميد - ،يقيم �أماكن تخزين المواد الأولية ويعيد ترتيبها.
الت�صنيعية التجفيف ،التركيز ،التخليل،
والم�شكالت
المحلول ال�سكري).
وكيفية تالفيها.
 يطبق �شروط الموا�صفاتال�����ش��رائ��ي��ة للخ�ضروات
والفواكه الطازجة .
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النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة
 تطبيق مهارات االت�صال  -يحفظ �أ�صنافا متنوعة من  -يو�ضح مزايا كل طريقة منوالتوا�صل في العمل ال��خ�����ض��روات وال��ف��واك��ه طرق الحفظ.
الجماعي مع الآخرين .بطريقة (التبريد،التجفيف - ،يو�ضح الم�شكالت الت�صنيعية
التجميد)
لطرائق حفظ الخ�ضروات
 ي�صنع المخلالت والفواكه والفواكة وكيفية تالفيها.المحفوظة بال�سكر.
 يطبق الأ�ساليب الحديثة فيالتعبئة والتغليف والتخزين
ل��ل��خ�����ض��روات وال��ف��واك��ه
الم�صنعة.
 يقدر �أهمية الت�صنيع المنزلي  -ي��ح��دد ال�����ش��روط ال��واج��بلمنتجات ال��خ�����ض��روات مراعاتها في طرائق حفظ
الخ�ضروات والفواكه.
والفواكة.
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 يحفظ بالتبريد خ�ضروات وفواكه متنوعة. يحفظ بالتجميد خ�ضروات وفواكه متنوعة. يجفف خ�ضروات وفواكه مختلفة مثل :∑ الملوخية
∑ الباميا
∑ العنب
∑ التين
∑ الم�شم�ش
 يح�ضر محاليل ملحية و�سكرية بن�سب تركيز مختلفة. يختبر �أثر تركيز المحلول الملحي على مخلل الخيار. يختبر �أثر درجة ح��رارة التخزين على جودة مخللالخيار.
 يحفظ الخ�ضروات بطريقة التخليل ويعبئها ويخزنهابطريقة �صحيحة :
∑ الخيار والفقو�س
∑ الفلفل الحلو
∑ اللفت
∑ الباذنجان
∑ المكدو�س
∑ الزيتون الأخ�ضر
∑ الزيتون الأ�سود (المجعد .غير المجعد)
∑ اللوز الأخ�ضر
∑ البندورة الخ�ضراء
∑ الملفوف
∑ خ�ضروات م�شكلة

ال���ن���ت���اج���ات ال��ع��ام��ة النتاجات العامة للم�ستوى النتاجات الخا�صة للعلوم
المهنية
للمحاور الرئي�سة

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
 ي�صنع رب البندورة ويعبئه ويحفظه بطريقة �صحيحة. ي�صنع �صل�صة الكات�شب ويعبئها ويحفظها بطريقة �صحيحة. ي�ستخل�ص البكتين من الفاكهه ويك�شف عنه . يختبر �أثر �إ�ضافة الحم�ض في مربى الم�شم�ش. يح�سب ن�سبة (البكتين والحم�ض وال�سكر) الالزمة لعمل هالمي الجلي. يحفظ الخ�ضروات والفواكه ب�إ�ضافة ال�سكر ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة :∑ التفاح
∑ التين
∑ ال�سفرجل
∑ الجزر
∑ التوت
∑ الخوخ الأحمر
∑ القرع
∑ الباذنجان
∑ العنب
∑ الملبن ال�شامي
∑ الدراق
∑ الم�شم�ش ب�أ�شكال مختلفة
∑ قمر الدين (م�شم�ش �أو دراق)
∑ ق�شور البرتقال
 ي�صنع مرمالد البرتقال يح�ضر الع�صائر ويعبئها ويخزنها∑ البرتقال
∑ الليمون
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ال���ن���ت���اج���ات ال��ع��ام��ة النتاجات العامة للم�ستوى النتاجات الخا�صة للعلوم
المهنية
للمحاور الرئي�سة

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
∑ التوت

 يو�ضح �شروط التعبئة  -يختبر �أثر نوع العبوة على جودة المربى في �أثناء التخزين.والتخزين للمنتجات  -ينظف مكان العمل ويعيد المواد والأدوات �إلى مكانها .
ال���م�������ص���ن���ع���ة م��ن
الخ�ضروات والفواكه .
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الم�ستوى الثالث  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :الأع�شاب والتوابل (�60 /12ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أهمية الأع�شاب والتوابل وا�ستعماالتها  ∑ .ت�صنيف الأع�شاب والتوابل � ∑ .أنواع الأع�شاب والتوابل .

∑ مكونات الأع�شاب والتوابل .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك���ت�������س���اب ال���م���ع���ارفوالمهارات العملية المتعلقة
بالأع�شاب والتوابل.
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
العلمية المتعلقة بالأع�شاب
والتوابل.
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���نو�إج��راءات ال�سالمة العامة
في �أثناء العمل.
 تر�شيد اال�ستهالك ومراعاةاالق��ت�����ص��اد واال���س��ت��خ��دام
الأمثل للمواد .
	�إت��ق��ان م��ه��ارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف��ي العمل
الجماعي مع الآخرين.

النتاجات العامة للم�ستوى

∑ طرق الحفظ و�شروط التخزين.
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
على �أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقة  -يميز الأنواع المختلفة للأع�شابوال��ت��واب��ل وال��ج��زء الم�ستخدم
بالأع�شاب والتوابل.
 يبين �أن���واع الأع�شاب وا�ستخدامات كل منها.وال��ت��واب��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا  -يحدد مكونات الأع�شاب والتوابل .
 يو�ضح �أ�س�س ت�صنيف الأع�شابو�أهميتها.
 ي��و���ض��ح ط����رق حفظ والتوابل.الأع�������ش���اب وال��ت��واب��ل  -يو�ضح �أهمية الأع�شاب والتوابل
و�أثرها في ت�صنيع الأغذية .
و�شروط تخزينها .
 يجفف الأع�شاب والتوابل  -يو�ضح ال�شروط الواجب مراعاتهاالمختلفة ويعبئها ويخزنها .عند ���ش��راء الأع�����ش��اب والتوابل
 يجهز خلطات مختلفة من وا�ستعمالها. يو�ضح �أ�س�س تجهيز الأع�شاب  -ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالأع�شاب والتوابل.
العملية
 ي��ع��ي �أه��م��ي��ة ا�ستعمال والتوابل . يجفف الأع�����ش��اب المختلفة ويجهزهاالأع�����ش��اب وال��ت��واب��ل في
لال�ستعمال:
الم�أكوالت وفق الأ�صول.
∑ النعناع
∑ ورق الغار
∑ المريمية
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

 يح�ضر أ�ط��ع��م��ة و أ����ش��رب��ة�أ�سا�سها الأع�شاب والتوابل.
 ي��ق��در �أه��م��ي��ة الأع�����ش��ابوالتوابل في ت�صنيع الأغذية
منزلياً.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
∑ البابونج
∑ الكمون
∑ الالفندر والح�صالبان
∑ ال�شيح والقي�صوم
∑ الزعتر الأخ�ضر
 يجهز التوابل المختلفة لال�ستعمال:∑ القرفة
∑ كب�ش قرنفل
∑ الزنجبيل
∑ الع�صفر
∑ المحلب
∑ القزحة
∑ ال�سماق
∑ الكزبرة
∑ الخردل
∑ الكركم
∑ الكراوية
∑ الفلفل
∑ الحلبة
∑ اليان�سون
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النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين موا�صفات عبوات تعبئةالأع�شاب والتوابل وتخزينها
وحفظها.
 يو�ضح �شروط حفظ الأع�شابوالتوابل المختلفة وتخزينها.
 يظهر اه��ت��م��ام� ًا با�ستعمالالأع�شاب والتوابل في الت�صنيع
الغذائي المنزلي .

 يعبئ الأع�شاب والتوابل المعدة لال�ستخدام بطريقة�صحيحة ويخزنها.
 يح�ضر الخلطات الع�شبية والتوابل الم�ستخدمة في�إعداد كل من:
∑ المن�سف
∑ الكب�سة
∑ القدرة الخليلية
∑ الأرز البرياني
∑ ال�سمك
∑ الدجاج
∑ المفتول
∑ ال�سمن البلدي (الحواجة)
∑ الكاري
 يعبئ الخلطات المعدة لال�ستخدام بطريقة �صحيحةويخزنها.
 يعد �أ�شربة و�أطعمة متنوعة �أ�سا�سها الأع�شابوالتوابل:
∑ الكراوية
∑ منقــوع (�شــاي الأع�شــاب ،الحلـبة ،الزعـتر،
اليان�سون ،القرفة والزنجبيل ،ال�شاي الأخ�ضر)
∑ التمر هندي
∑ الكركديه
∑ الخروب
∑ العرق�سو�س

 يو�ضح �أ�س�س تجهيز خلطاتالأع�شاب والتوابل وتعبئتها
وتغليفها وتخزينها.
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الم�ستوى الرابع  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س :الحليب ومنتجات الألبان (�120 /33ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :الحليب الخام ( * المكونات * القيمة الغذائية * ل�شروط ال�صحية * غ�ش الحليب * الفحو�صات الالزمة * المعامالت الحرارية) .
∑ ت�صنيع منتجات الحليب (* �أ�شكال الحليب الم�صنع * المختمرة * االجبان ،الدهنية ) .
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة النتاجات العامة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك���ت�������س���اب ال���م���ع���ارفوال���م���ه���ارات المتعلقة
بالحليب ومنتجاته .
 ا�ستخدام محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
العلمية المتعلقة بالحليب
ومنتجاته.
 االل��ت��زام بقواعد ال�صحةو�إج��راءات ال�سالمة العامة
في �أثناء العمل.
	�إت��ق��ان م��ه��ارات االت�صالوال��ت��وا���ص��ل ف���ي العمل
الجماعي مع الآخرين.
 اال�ستخدام الأمثل للموادال���خ���ام وال��ت��ر���ش��ي��د في
ا�ستهالكها.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقةبالحليب وم�شتقاته.
 يو�ضح مكونات الحليبو�أهميتها الت�صنيعية.
 يو�ضح ال�شروط ال�صحيةالواجب مراعاتها لإنتاج
الحليب وت�صنيع منتجاته
منزلياً.
 يو�ضح �أ�س�س المعامالتالحرارية للحليب .
 يبين منتجات الحليبالمختلفة و�شروط التعبئة
والتخزين .
 يفح�ص الحليب الخام وفقالموا�صفات المحددة .

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يحدد مكونات الحليب والحالة الفيزيائيةله وقيمته الغذائية.
 يبين العوامل الم�ؤثرة في تركيب الحليب. يحدد الموا�صفات ال�صحية للحليبالخام.
 ينفذ التح�ضيرات الأول��ي��ة ال�لازم��ة يحدد م�صادر الأح��ي��اء المجهرية في للتطبيقات العملية.الحليب و�أنواعها.
 يختبر الحليب ح�سي ًا ومخبرياً.يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 يحدد ال�شروط الواجب توافرها في�أماكن ت�صنيع الحليب.
 يعقم الأواني والأدوات الم�ستخدمة في يو�ضح �أ�ساليب غ�ش الحليب و�أ�ساليب �إنتاج وت�صنيع الحليب.الك�شف عنها.
 يبين المتطلبات والتجهيزات الالزمةلت�صنيع منتجات الألبان.
 يو�ضح �أ�سا�سيات معاملة الحليب حراري ًا يعامل الحليب حراريا (ب�ستره ,غلي).(الغلي ،الب�سترة ،التعقيم ).
 يحدد الأ���ش��ك��ال الت�صنيعية للحليب(المكثف  ،منزوع الد�سم  ،المجن�س)
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 تقدير �أهمية ت�صنيع منتجات  -ي�صنع منتجات مختلفة من  -يحدد فوائد ت�صنيع الحليب.الحليب في دعم االقت�صاد الحليب بطريقة �صحيحة.
الوطني.
 يراعــــي قواعــد ال�ســـالمة  -يو�ضح �أ�سا�سيات ت�صنيع منتجات  -يختبر البادئ وقابلية الحليب للترويب.وال�صحة والنظافة في تعامله الألبان المختمرة (اللبن الرائب،
مع الحليب ومنتجاته
اللبنة ،اللبن المخي�ض ،الك�شك،
 يعبئ منتجات الحليب ويخزنها الجميد البلدي).بطريقة �صحيحة
 يو�ضح العيوب في منتجات الألبان  -ي�صنع منتجات مختمرة من الحليب ويغلفها ي�ستخدم الأجهزة والأدوات المختمرة وكيفية تالفيها .ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة.
في ت�صنيع منتجات الحليب
∑ اللبن الرائب
∑ اللبنة ( العادية ,بالزيت ,للخزين)
بطريقة �آمنة .
∑ اللبن المخي�ض
∑ الك�شك
∑ الجميد
 -ي�سترجع الحليب المجفف.

 ي�صنع �أن��واع � ًا من الجبن ويغلفها ويعبئها يو�ضح �أ�س�س ت�صنيف الجبن يو�ضح طرق ت�صنيع الجبن (البلدي ,ويخزنها بطريقة �صحيحة.ال�����س��ري��ع) وم��م��ي��زات ك��ل منها ∑ البلدي (النابل�سي) ,الحلوم.
∑ ال�سريع
وموا�صفاتها.
 يو�ضح الم�شكالت الت�صنيعية فيالجبن البلدي وال�سريع وكيفية
تالفيها.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح �أ�سا�سيات ت�صنيع منتجاتالحليب الدهنية (الق�شدة ,الزبد,
ال�سمن ال��ح��ي��وان��ي) ومميزاتها
وموا�صفاتها.
 يو�ضح الم�شكالت الت�صنيعية فيمنتجات الحليب الدهنية وكيفية
تالفيها.
 يو�ضح �شروط التعبئة والتخزينلكل منتج من منتجات الحليب
المختلفة.

 ي�صنع منتجات دهنية من الحليب ويغلفهاويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة
∑ الق�شدة
∑ الزبد من (الق�شدة ,اللبن الرائب)
∑ ال�سمن الحيواني
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 -ينظف مكان العمل ويعيد ترتيب الأدوات .

الم�ستوى الرابع  /الت�صنيع الغذائي المنزلي
المحـور الرئي�س� :صحة الغذاء و�سالمته (�60/12ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :ف�ساد الأغذية ( * �أنواع الف�ساد * �أ�سباب الف�ساد * طرق الوقاية ) .

∑ الأمرا�ض المنقولة بالغذاء .

∑ الموا�صفات الأردنية والدولية � ∑ . ISOضبط جودة الأغذية  ∑ . HACCPالم�ؤ�س�سات المعنية ب�صحة و�سالمة الأغذية.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��ارفوالمهارات المتعلقة ب�صحة
الغذاء و�سالمته
 الإلمام بالقوانين والأنظمةال�سائدة ذات العالقة ب�صحة
الغذاء و�سالمته.
 الإلمام ب�إدارة �ضبط الجودةوم��ع��اي��ي��ره��ا ف��ي �صناعة
الأغذية .
 توظيف محركات البحثف��ي ا�ستق�صاء المعرفة
العلمية المتعلقة ب�صحة
الغذاء و�سالمته.
 االهتمام بالتحقق من �صحةو�سالمة الأغذية قبل تناولها
.
 االل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���نو�إج��راءات ال�سالمة العامة
في �أثناء العمل.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
على �أن:
 يو�ضح المفاهيم الرئي�سة  -يحدد �أنواع ف�ساد الأغذية .المتعلقة ب�صحة و�سالمة
الغذاء.
 يو�ضح �أنواع ف�ساد الأغذيةوالت�سمم الغذائي (�أ�سبابها
وطرق الوقاية منها).
 يحدد الأم��را���ض المنقولةبالغذاء م�سبباتها و�أعرا�ضها
و�إجراءات الوقاية منها.
 يبين �أهمية �ضبط ج��ودةالأغ��ذي��ة والم�ؤ�س�سات
المعنية ب�صحة ال��غ��ذاء
و�سالمته.
 يميز الموا�صفات القيا�سيةالدولية والأردنية للأغذية
الم�صنعة .
 يفح�ص وي��ق��ي��م �أن��واع�� ًامختلفة من الأغذية.
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة للتطبيقاتالعملية.
 يجري الفحو�صات التالية على �أنواع منالأغذية (لبن ،مربى ،خبز):
∑ الفحــ�ص الميكر�ســــــكوبي (بكتيريا .
خمائر�.أعفان)
∑ الفح�ص الكيميائي
∑ الفح�ص الظاهري:
∑ التغيرات التي تطر أ� على الأغذية المخزنة
(بطاطا ،بندورة ،برتقال ،خبز ،لبن،
تفاح ،باذنجان) من حيث:
* الطراوة
* اللون
* العفن
* ال�شكل

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى
 ي��ط��ب��ق ق���واع���د ال�صحةوال�سالمة العامة في تعامله
مع الغذاء.
 يظهر اهتمام ًا بالتحقق من�سالمة الأغذية و�صالحيتها
قبل تناولها.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يختبر مظاهر الف�ساد الخارجي للمعلبات. يو�ضح �أ�سباب ف�ساد الأغذية وكيفية  -يختبر �أثر �شروط تخزين الأغذية الآتية (الموز،تالفيها.
البطاطا ،الب�صل ،الثوم ،الأطعمة المجففة)
على مدة حفظها
∑ الحرارة
∑ ال�ضوء
∑ الرطوبة
∑ التهوية
 يميز الأمرا�ض المنقولة بالغذاء من  -يعد ن�شرات توعوية حول الأمرا�ض المنقولةحيث م�سبباتها و�أعرا�ضها وطرق بالغذاء ،الإ�ضافات الغذائية ،معايير جودة
الأغذية.
انتقالها والوقاية منها .
 يو�ضح مفهوم الإ�ضافات الغذائيةو�أنواعها وا�ستخداماتها
 يو�ضح البدائل الطبيعية للإ�ضافاتالغذائية
 يو�ضح معايير �ضبط جودة الأغذيةالم�صنعة
 ي��و���ض��ح م��ف��ه��وم ن��ظ��ام اله�سب( )HACCPو�أهدافه.
 يبين دور الم�ؤ�س�سات المحليةوالعالمية الم�س�ؤولة عن �سالمة
الغذاء و�أهدافها .
 يو�ضح الإجراءات المتبعة محلي ًا في ينظف �أم��اك��ن تح�ضير الطعام والتخزينمراقبة �سالمة الأغذية .
با�ستمرار.
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تخ�ص�ص
الت�صنيع الغذائي
المنزلي
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عينة در�س  /الم�ستوى الرابع
المحور الرئي�س :منتجات الألبان
المو�ضوع :ت�صنيع اللبن الرائب
النتاجات التعلمية

يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 يطبق �أ�س�س النظافةوالتعقيم �أثناء ت�صنيع
منتجات الحليب
 ي�����ش��غ��ل الأج���ه���زةوي�ستعمل الأدوات
بطريقة �صحيحة
 ي�����س��خ��ن الحليببطريقة �آمنة و �صحيحة
 يح�سب كمية البادئال���ل��ازم �إ���ض��اف��ت��ه��ا
للحليب
 يحـ�ضــــــن الحلــيبال����م����روب ب��ت��وف��ي��ر
الظروف المنا�سبة
 ي��ح��دد ن��ه��اي��ة م��دةالتح�ضين المنا�سبة
لتحقيق الجودة العالية
للمنتج.

المبحث :التدريب العملي  /الت�صنيع الغذائي
ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

�أو ًال :التدري�س المبا�شر
أقرا�صا مدمجة و�أ�شرطة فيديو لت�صنيع
 يعر�ض المعلم على الطلبة � ًاللبن الرائب ( الطريقة الحديثة والطريقة التقليدية )
 الحوار والمناق�شة حول خطوات ومعايير ت�صنيع اللبن الرائب تق�سيم الطلبة مجموعات ( 7-5طالب للمجموعة) ثم يقومالطالب قبل البدء بالعمل بما يلي :
∑ ق�ص الأظافر
∑ غ�سل اليدين
∑ ارتداء مالب�س العمل مع تغطية ال�شعر
∑ تجهيز مكان العمل
∑ تح�ضير المواد والأدوات والأجهزة الالزمة لتنفيذ المهارة
∑ ت�شغيل الحا�ضنة ومعايرتها على درجة حرارة تح�ضين اللبن
الرائب (�45-43س)
ثانياً :التطبيق والممار�سة
 تنفيذ المهارة �أمام الطالب من قبل المعلم بالتف�صيلثالثاً :التعلم في مجموعات
 تنفيذ المهارة من قبل المجموعات حيث تقوم ن�صفالمجموعات با�ستخدام الطريقة الحديثة والن�صف الآخر
بالطريقة التقليدية وح�سب الخطوات الآتية:
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ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

المالحظة
 با�ستخدام �سلم تقدير لفظي ,يقومالمعلم بمالحظة :
∑ االل���ت���زام ب�����ش��روط النظافة
ال�شخ�صية وال�سالمة المهنية
العامة.
∑ القيام بالتح�ضيرات الأولية
∑ ا�ستمرارية المحافظة على
النظافة العامة وقواعد الأمن
وال�سالمة.
∑ تنفيذ خطوات �أداء المهارة
والتقيد بالنقاط الحاكمة.
∑ ح�سن الت�صرف في الأم��ور
الطارئة.
∑ تر�شيد ا�ستخدام الماء والطاقة
∑ �سرعة الإنجاز مع الإتقان.

الم�صادر التعليمية

 الكتاب المدر�سي م�شــــغل ي�شـــتمل(ت���ج���ه���ي���زات
و�أدوات وم��واد
مالئمة )
 بطاقات عمل �أقرا�ص مدمجة �شفافيات مواقع على �شبكةالإنترنت
 �أوراق عمل ب��رام��ج وحقائبتعليمية
 مجالت ون�شرات� -أ�شرطة فيديو

النتاجات التعلمية

 يحفظ اللبن الرائبال��م�����ص��ن��ع بطريقة
�صحيحة.
 يطبق ق��واع��د الأم��نوال�سالمة ف��ي �أثناء
العمل ويحافظ على
البيئة.

ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة
∑ �أخذ كمية الحليب المنا�سبة (1كغم/مجموعة) و�إجراء
الفحو�صات الالزمة (اللون والرائحة وال�شوائب وال.)PH
∑ ت�صفية الحليب بوا�سطة قطعة من ال�شا�ش.
∑ غلي الحليب با�ستخدام حمام مائي و تبريد الحليب حتى
درجة حرارة �43س.
مالعق) و
∑ ح�ساب كمية البادئ (� )%3أي  30غرام( 3-2
ً
�إ�ضافة البادئ �إلى كمية تعادل �ضعفيه من الحليب المغلي
المبرد وتحريكه جيدا حتى يتجان�س و �إ�ضافة المزيج �إلى
الحليب مع التحريك الجيد.
∑ مناق�شة التقارير في غرفة ال�صف
رابعاً :التعلم المبني على الأن�شطة
∑ زيارة م�صنـع �ألبــان ومتابعـــة مراحل الت�صنيع وخطوط
الإنتاج.
∑ تكليف الطالب بكتابة تقرير حول عملية الت�صنيع في
الم�صانع ومقارنتها بالت�صنيع المنزلي �أو في الم�شغل.
∑ مناق�شة التقارير في غرفة ال�صف وحفظها مع ملخ�ص النتائج
في ملف الطالب.
خام�ساً :اال�ستق�صاء وحل الم�شكالت
 تكليف الطلبة للبحث في �أ�سباب الم�شكالت التي قد تظهرعلى اللبن الرائب :
∑ ارتفاع الحمو�ضة .
∑ انف�صال ال�شر�ش .
∑ الطراوة ) وو�ضع الحلول المنا�سبة لها.
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التقويم الذاتي
 با�ستخدام قوائم ال�شطب وبطاقة�سير التعلم وملف الطالب
التقويم المعتمد على الأداء با�ستخدام
�سلم التقدير اللفظي المعد م�سبقاً
 يقوم المعلم بمالحظة :∑ االلتزام ب�شروط ال�سالمة المهنية
∑ القيام بالتح�ضيرات الأولية.
∑ ا�ستمرارية المحافظة على النظافة
العامة وقواعد الأمن وال�سالمة.
∑ تنفيذ خطوات �أداء المهارة
والتقيد بالنقاط الحاكمة.
∑ ح�سن الت�صرف ف��ي الأم��ور
الطارئة.
∑ ال�سلوك في �أثناء العمل .

الم�صادر التعليمية

تخ�ص�ص
تربيـــة
الطـفــل
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التخ�ص�ص
المحاور

دار الح�ضانة

مراحل النمو

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

تربية الطفل

 �أهداف دار الح�ضانة �إدارة دار الح�ضانة∑ الملفات وال�سجالت والن�شرات التي ت�ستخدم في
دار الح�ضانة
 العاملون في دار الح�ضانة موا�صفات دار الح�ضانة النموذجية الأن�شطة والبرامج التي تنفذ في دار الح�ضانة. العوامل الم�ؤثرة في النمو لوحات النمو مبادئ النمو -مراحل نمو الجنين.

عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي ()96

عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي ()0
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الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

الأم الحامل و المر�ضع

الم�ستوى الأول

تربية الطفل

 رعاية الأم الحامل∑ التغيرات الف�سيولوجية التي تطر�أ على الأم الحامل
∑ الم�شكالت ال�صحية للأم الحامل
∑ رعاية الأم الحامل:
* تغذيتها
* مالب�سها
* نظافتها
* الريا�ضة التي تمار�سها
* ال�سالمة العامة
 رعاية الأم في مرحلة النفا�س. رعاية الأم المر�ضع.∑ الر�ضاعة الطبيعية.
∑ رعاية الأم المر�ضع :
∑ تغذيتها
∑ نظافتها
 -التخطيط الأ�سري.

عدد ال�ساعات :نظري ( )15عملي ()84
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الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الطفل الوليد

الطفل الر�ضيع

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

تربية الطفل

الم�ستوى الثاني

 الخ�صائ�ص العامة للطفل الوليد. مظاهر النمو للطفل الوليد. احتياجات الطفل الوليد. -مطاعيم خا�صة بالطفل الوليد.

عدد ال�ساعات  :نظري ( )18عملي ()72

 مظاهر نمو الطفل الر�ضيع. تغذية الطفل الر�ضيع. اال�ضطرابات اله�ضمية عند الطفل الر�ضيع. الإخراج عند الطفل الر�ضيع. نظافة الطفل الر�ضيع . مالب�س الطفل الر�ضيع . نوم الطفل الر�ضيع. -لعب الطفل الر�ضيع.

عدد ال�ساعات :نظري (/)27عملي ()108

140

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

الطفل من عمر 4-1
�سنوات

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

تربية الطفل

الم�ستوى الثالث

 مظاهر نمو الطفل من (� )4-1سنوات. نظافة الطفل تغذية الطفل عملية الإخراج مالب�س الطفل نوم الطفل -لعب الطفل.

عدد ال�ساعات  :نظري ( )30عملي ()108

�سالمة الأطفال

	�أ�س�س �سالمة الأطفال حوادث الأطفال -الإ�سعافات الأولية
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عدد ال�ساعات :نظري (/)15عملي( )72

الم�ستوى الرابع

التخ�ص�ص
المحاور

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

تربية الطفل

الم�ستوى الثالث

العناية ال�صحية بالأطفال

الم�ستوى الرابع

 �صحة الأطفال :∑ دور الأ�سرة والمجتمع في العناية ال�صحية للطفل.
∑ التطعيم.
∑ �أدوية الأطفال
 -الم�شكالت ال�صحيةال�شائعة.

عدد ال�ساعات  :نظري ( )30عملي ()120

 مفاهيم متعلقة بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة الم�ؤ�س�سات المعنيةبالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة تربية الأطفال ذوي الإعاقات الب�صرية تربية الأطفال ذوي الإعاقات ال�سمعية تربية الأطفال ذوي الإعاقات النطقية -تربية الأطفال ذوي الإعاقات الحركية

تربية الأطفال ذوي
االحتياجات الخا�صة

عدد ال�ساعات  :نظري ( )15عملي ()60
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تخ�ص�ص
تربيـــة
الطـفــل
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الم�ستوى الأول  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :دار الح�ضانة (�96/15ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أهداف دار الح�ضانة .

∑ �إدارة دار الح�ضانة ∑ .الملفات وال�سجالت و الن�شرات التي ت�ستخدمها دار الح�ضانة .

∑ العاملون في دار الح�ضانة ∑ .موا�صفات دار الح�ضانة النموذجية.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوال���م���ه���ارات الأدائ���ي���ة
المتعلقة بالعمل في دار
الح�ضانة .
 توظيف التكنولوجيا فيا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة ب��دار الح�ضانة
و�إداراتها .
 م���راع���اة ق��واع��د الأم���نوال�سالمة العامة في دار
الح�ضانة .
 �إظهار اتجاهات �إيجابيةفي التعامل مع �أطفال دار
الح�ضانة .

النتاجات العامة للم�ستوى

∑ الأن�شطة والبرامج التي تنفذ في دار الح�ضانة.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح �أهمية دار الح�ضانة المتعلقةعلى �أن:
 يبين �أهمية دار الح�ضانة في بنمو الطفل الج�سمي  /الح�سحركي /نمو الطفل وموا�صفاتها االجتماعي واالنفعالي.
النموذجية .
 يو�ضح مبادئ تنظيم العمل  -يو�ضح موا�صفات البيئة الداخلية لدار  -ي�صمم مج�سم ًا لدار الح�ضانة النموذجية.ف��ي دار الح�ضانة ومهام الح�ضانة النموذجية.
 يو�ضح موا�صفات البيئة الخارجية لدارالعاملين فيها .
 ينظم ال�سجالت والملفات الح�ضانة النموذجية.المتعلقة ب�إدارة دار الح�ضانة
 يبين مهام العاملين في دار الح�ضانة  -ينظم الملفات وال�سجالت الخا�صة ب�أطفاليدوي ًا وحا�سوبياً.
دار الح�ضانة يدوي ًا وحا�سوبي ًا .
 يبين �أنواع البرامج والأن�شطة و�أخالقياتهم.للأطفال في دار الح�ضانة - .يو�ضح مبادئ تنظيم العمل في دار
 ي�صمم �أن�شطة و برامج الح�ضانة.متنوعة خا�صة ب�أطفال دار  -يتعرف �أن����واع الملفات المتعلقة
ب��دار الح�ضانة و�أهميتها وتعليمات
الح�ضانة وينفذها.
 ي��راع��ي ق��واع��د الأم����ن و ا�ستخدامها.ال�سالمة عند تنفيذ �أن�شطة  -يو�ضح مفهوم الن�شرات المتعلقة بدار
الح�ضانة و�أهميتها في ن�شر التوعية
دار الح�ضانة.
الخا�صة بالأطفال.
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 ي��ن��ظ��ف ت��ج��ه��ي��زات دار  -يو�ضح �أ�س�س العناية بالموجودات في دار  -ينظف كرا�سي الطعامالح�ضانة ح�سب نوعها.
الح�ضانة .
 ينظف �سطح الطاولة. يعي �أهمية دار الح�ضانة ينظف الرف الخا�ص بالألعاب.للطفل والأم والمجتمع
 ينظف الألعاب الخ�شبية.المحلي.
 ينظف الألعاب البال�ستيكية . ينظف �ألعاب الفرو. يبين �أهمية الأن�شطة والبرامج لأطفال دار  -يخطط لبرنامج يومي في دار الح�ضانة.الح�ضانة.
 يبين �أ�س�س تخطيط برنامج يومي لأطفالدار الح�ضانة.
 يعد ن�شرات حول �أهمية دار الح�ضانة ي�ستخدم محركات البحث للح�صول على و�أهدافها .المعرفة المتعلقة بدار الح�ضانة.
 ي�صمم �أن�شطة متنوعة لأطفال دارالح�ضانة.
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الم�ستوى الأول  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :مراحل النمو (�15ساعة )
المحاور الفرعية:

∑ العوامل الم�ؤثرة في النمو.

∑ مبادىء النمو.

∑ مراحل نمو الجنين .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب مفاهيم و خ�صائ�صومبادئ النمو العام .
 ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��اللح�صول على المعرفة
العلمية المتعلقة حول
مراحل النمو وخ�صائ�صه.
 مراعاة الدقة في ا�ستق�صاءالمعرفة العلمية المتعلقة
بمراحل النمو.
 تقييم مظاهر النمو عندالأطفال في دار الح�ضانة .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يو�ضح مفاهيم النمو العام يبين العوامل الرئي�سة التيت�ؤثر في النمو العام للطفل.
 يو�ضح محتويات لوحاتالنمو .
 يو�ضح مبادئ النمو العام. يحدد العوامل الم�ؤثرة فينمو الجنين.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم النمو العام وخ�صائ�صه. يحدد العوامل البيئية التي ت�ؤثر على النموالعام .
 يحدد العوامل الوراثية التي ت�ؤثر علىالنمو العام .
 يبين �أهمية الغذاء على النمو العام. يبين �أثر الهرمونات على النمو العام. يف�سر بيانات لوحات النمو العام . يو�ضح مبادئ النمو العام . يو�ضح ت�أثير العوامل البيئية والوراثية فينموا لجنين .
 يقارن بين خ�صائ�ص المرحلة الجنينيةالمتمايزة وغير المتمايزة.
 يظهر اهتمام ًا بمتابعة نمو الطفل فيالمراحل العمرية المختلفة.
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∑ لوائح النمو .
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

الم�ستوى الأول  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :الأم الحامل والمر�ضع (�15ساعات �84/ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :التغيرات الف�سيولوجية التي تطر�أ على الأم الحامل  ∑ .الم�شكالت ال�صحية عند الحامل ∑ .تغذية الأم الحامل  ،مالب�سها .

∑ نظافتها  ∑.الريا�ضة التي تمار�سها  ∑ .الأم في مرحلة الوالدة ∑ .الأم المر�ضع  ∑ .الر�ضاعة الطبيعية ∑ .التخطيط الأ�سري.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةللمهارات الأدائية المتعلقة
بالأم الحامل والمر�ضع.
 توظيف التكنولوجيا فيا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة ب���الأم الحامل
والمر�ضع
 �إظهار اتجاهات �إيجابيةلأهمية زيارة مراكز الأمومة
والطفولة للعناية ب��الأم
الحامل والمر�ضع .
 �إع���داد ن�شرات �إر�شادية�صحية للعناية بالأم الحامل
والمر�ضع .

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين التغيرات الف�سيولوجية التي ت�صاحبفترة الحمل.
 يو�ضح الم�شكالت ال�صحية الم�صاحبةللحمل وطرائق تدبيرها .
 يو�ضح احتياجات الأم الحامل من حيث:التغذية ،المالب�س ،النظافة ،الريا�ضة،
وال�سالمة العامة.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يعد مطوية با�ستخدام الحا�سوب عنالتغيرات الف�سيولوجية للأم الحامل.
 يعد ن�شرة �صحية عن الم�شكالتال�صحية للأم الحامل.
 يعد وجبة غذائية متوازنة للأم الحامل. يعد عر�ض ًا تقديمي ًا عن نظافة الأمالحامل.
 ينفذ التمارين الريا�ضية الخا�صة بالأمالحامل.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 ي���و����ض���ح ال���ت���غ���ي���راتالف�سيولوجية و الم�شكالت
ال�صحية لدى الأم الحامل .
 يبين احتياجات الأم الحاملوالمر�ضع.
 يو�ضح �أه��م��ي��ة الر�ضاعةالطبيعية.
 يقدر �أهمية الر�ضاعة الطبيعيةللأم والطفل .
 يوظف التكنولوجيا في ن�شرالوعي ب�أهمية العناية بالأم  -يو�ضح التح�ضيرات الالزمة للأم الحامل  -يح�ضر م�ستلزمات ال��والدة الخا�صة
بالأم والوليد.
تمهيداً لعملية الوالدة.
الحامل والمر�ضع.
 ي��ع��د م��ط��وي��ات ون�����ش��رات  -يلم بمراحل الوالدة.�صحية توعوية للأم الحامل  -يبين �أهمية العناية بالأم في مرحلة النفا�س .
والمر�ضع.
 يتمثل القيم الدينية المتعلقةبالحمل والر�ضاعة .
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي
النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
 يبين �أهمية الر�ضاعة الطبيعية للأم والطفل - .يعد ن�شرات حول الر�ضاعة الطبيعية . يو�ضح مفهوم الإر�ضاع و�أهميته وفوائده. يو�ضح طرائق �إر�ضاع الطفل . يبين خ�صائ�ص الر�ضاعة الطبيعية للطفل ي�صف حليب الأم في الأيام الثالثة الأولىمن الر�ضاعة (حليب اللباء).
 يبين دالالت الر�ضاعة الطبيعية للطفلالوليد.
 يتعرف الأغذية التي تدر الحليب. يعد وجبات غذائية تدر الحليب عندالأم الر�ضع (القزحة ،الكرواية ،الحلبة،
 يف�سر الأمور التي تقلل من كفاية عملية القرفة)�إر�ضاع الطفل الوليد ومعوقاتها.
 يعد وجبة غذائية متوازنة للأم المر�ضع يقدم اق��ت��راح��ات ت�ساعد ف��ي �إنجاح  -يعد ن�شرات حول نظافة الأم المر�ضعالر�ضاعة الطبيعية.
وغذائها ومالب�سها والريا�ضة التي
 يعزز االتجاهات الإيجابية نحو الر�ضاعة تمار�سها.الطبيعية .
 ير�صد الخدمات التي تقدمها مراكز يو�ضح احتياجات الأم المر�ضع من الغذاء ،الأمومة والطفولة . ينظف م��ك��ان العمل ويعيد ترتيبالمالب�س  ،النظافة ،الريا�ضة.
 يو�ضح �أ�سا�سيات تنظيم الأ�سرة وطرائقه .الأدوات. يوظف التكنولوجيا في الح�صول علىالمعرفة العلمية المتعلقة ب��الأم الحامل
والمر�ضع.
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الم�ستوى الثاني  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :الطفل الوليد (� 72 /18ساعة )
المحاور الفرعية ∑ :الخ�صائ�ص العامة للطفل الوليد ∑ .مظاهر النمو للطفل الوليد ∑ .احتياجات الطفل الوليد .
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوالمهارات الأدائية المتعلقة
بمظاهر نمو الطفل الوليد
واحتياجاته.
 توظيف التكنولوجيا فيا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة بالطفل الوليد .
 م���راع���اة ق���واع���د الأم���نوال�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة عند
التعامل مع الطفل الوليد.
 اك��ت�����س��اب االت��ج��اه��اتالإيجابية في التعامل مع
الطفل الوليد.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يبين خ�صائ�ص الطفل حديثالوالدة.
 يو�ضح مظاهر نمو الطفلالوليد وطرائق تقييمها.
 يبين احتياجات الطفل الوليد(تغذيته ,نظافته ,مالب�سه,
نومه) وطرائق العناية به
 يبين طرق �إعطاء المطاعيمالخا�صة بالطفل الوليد.
 يطبق �إجراءات ال�سالمة عندتقديم العناية للطفل الوليد .
 يظهر اتجاهات �إيجابية فيالتعامل مع الطفل الوليد .

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يحدد خ�صائ�ص المظهر العام للطفل الوليدمن حيث ( لون الجلد  /كمية الزغب /
عملية التنف�س  /ووظائفه الحيوية )
 ينفـــذ التح�ضيـرات الأولية الالزمـــة يو�ضح مظاهر النمو الج�سمي عند الطفل لتقديم العناية بالطفل الوليد .الوليد.
 يو�ضح مظاهر النمو الحركي عند الطفل  -يقي�س وزن الطفل الوليد و يقارنه معالوليد.
لوحات النمو.
 يو�ضح مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي  -يقي�س طول الطفل الوليد و يقارنه مععند الطفل الوليد .
لوحات النمو.
 يقي�س محيط ر�أ�س الطفل الوليد ويقارنهمع لوحات النمو.
 يقي�س درجة حرارة الطفل الوليد من يو�ضح مفهوم الإر�ضاع اال�صطناعي .الأذن .
 يقارن بين مكونات حليب الأم و الحليب  -ينظف زجاجة الإر�ضاع ويعقمها.اال�صطناعي.
 ير�ضع الطفل الوليد بزجاجة الإر�ضاع يبين حاالت ا�ستخدام الإر�ضاع اال�صطناعي بطرائق المختلفة..
 يج�شئ الطفل الوليد. يو�ضح �أ�س�س التح�ضير لعملية الإر�ضاعاال�صطناعي.
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
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النتاجات العامة
الرئي�سة للمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية
 ي�ستنتج الآثار ال�سلبية للإر�ضاع اال�صطناعي للأموالطفل.
 يبين مفهوم الإر�ضاع المختلط . يميز �صفات براز الطفل الوليد في حالتي الإر�ضاعالطبيعي واال�صطناعي .
 يحدد �أن��واع المطاعيم الخا�صة بالطفل الوليدوطرق �إعطائها.
 يبين �أنواع مالب�س الطفل الوليد وموا�صفاتها . يبين طرق العناية بمالب�س الطفل الوليد يبين �أهمية النوم للطفل الوليد وفوائده . ي�صف مكان نوم الطفل الوليد (الغرفة ،ال�سرير،الأغطية).
 يبين الأمور الواجب مراعاتها عند نوم الطفل الوليد يو�ضح م�شكالت النوم عند الطفل الوليد. يو�ضح �أ�س�س تقديم العناية اليومية للطفل الوليد. يبين فوائد النظافة للطفل الوليد . يو�ضح الأ�س�س الواجب مراعاتها في حمام الطفلالوليد.
 يبين كيفية العناية في مناطق معينة في ج�سم الطفل(الحبل ال�سري ،الل�سان الختان عند الذكور).
 ي�ستخدم التكنولوجيا في تقديم عرو�ض للعنايةبالطفل الوليد .
 يراعي قواعد الأمن وال�سالمة العامة عند تقديمالعناية للطفل الوليد .
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النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 -ي�ضع الفوطة الجاهزة للطفل الوليد .

 يلب�س الطفل الوليـد مالبـ�سـه الداخلـيـةوالخارجية.
 يرتب �سرير الطفل الوليد . ي�ضع الطفل الوليد في �سريره . يجري التنظيف اليومي للطفل الوليد . يحمم الطفل الوليد في الحو�ض ال�صغير. يحافظ على بيئة الطفل الوليد . ينظف مكان العمل ويعيد الأدوات �إلىمكانها.

الم�ستوى الثاني  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :الطفل الر�ضيع (�108/27ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :مظاهر نمو الطفل الر�ضيع ∑ .تغذية الطفل الر�ضيع ∑ .اال�ضطرابات اله�ضمية عند الطفل الر�ضيع� ∑ .إخراج الطفل الر�ضيع .

∑ نظافة الطفل الر�ضيع.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوالمهارات الأدائية المتعلقة
بمظاهر نمو الطفل الر�ضيع
واحتياجاته.
 توظيف التكنولوجيا فيا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة بالطفل الر�ضيع .
 م��راع��اة ق��واع��د الأم���ن وال�سالمة ال�صحية والعامة
عند التعامل م��ع الطفل
الر�ضيع.
 �إظهار االتجاهات الإيجابيةفي التعامل مع الأطفال
الر�ضع .

∑ مالب�س الطفل الر�ضيع ∑ .نوم الطفل الر�ضيع.

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

∑ لعب الطفل الر�ضيع
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين مظاهر النمو الج�ســـمي للطفلعلى �أن:
 يبين مظاهر النمو ال�سليم الر�ضيع (الوزن  /الطول  /محيط الر�أ�س /الأ�سنان)
 يقي�س وزن الطفل الر�ضيع ويقارنه معللطفل الر�ضيع.
لوحات النمو.
 يبين احتياجات الطفل يقي�س طول الطفل الر�ضيع ويقارنه معالر�ضيع.
لوحات النمو .
 يبين �أهمية اللعب في نموالطفل الر�ضيع
 يوظف التكنولوجيا في  -يو�ضح مظاهر النمو الحركي للطفل  -يعبئ نماذج تقويمية لمالحظة مظاهرا�ستق�صاء المعرفة الخا�صة الر�ضيع .
النمو الج�سمي عند الطفل الر�ضيع .
 يو�ضح مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي  -يطبق بع�ض الأن�شطة الحركية الخا�صةبالطفل الر�ضيع .
 يقي�س مظاهر النمو الج�سمي للطفل الر�ضيع .بلعب الطفل الر�ضيع .
 يو�ضح مظاهر النمو العقلي واللغوي للطفل  -يعد وجبة فواكه للطفل الر�ضيع .عند الطفل الر�ضيع .
 يطبق مهارات العناية بالطفل الر�ضيع . يعد وجبة خ�ضراوات للطفل الر�ضيع يحدد االحتياجات الغذائية للطفل الر�ضيع  -يعد وجبة من اللحوم للطفل الر�ضيع.الر�ضيع .
 يطبق �إجراءات ال�سالمة عند  -يو�ضح مفهوم التغذية التكميلية للطفل  -يعد وجبة من الحبوب للطفل الر�ضيع.التعامل مع الطفل ا لر�ضيع الر�ضيع .
 ي�صف �أن��واع الأطعمة التكميلية للطفل.
 يظهر اتجاهات �إيجابية في الر�ضيع وكميتها .التعامل مع الطفل الر�ضيع .
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح الأ�س�س الواجب مراعاتها عند �إطعام  -يح�ضر الطفل الر�ضيع لتناول الطعام .الطفل الر�ضيع .
 يف�سر �أ�سباب تغير البراز عند تناول الأغذيةالتكميلية للطفل .
 يو�ضح طرق معالجة عدم تقبل الطفل الر�ضيعللأغذية التكميلية .
 يو�ضح أ� �س�س تنمية عادات غذائية �سليمة عندالطفل الر�ضيع .
 يو�ضح مفهوم التح�س�س الغذائي و�أنواعهوم�سبباته.
 يو�ضح مفهوم فطام الطفل الر�ضيع . يبين الأ�س�س الواجب مراعاتها في عملية فطامالطفل الر�ضيع .
 يبين العوامل الم�سببة لنق�ص التغذية عند الطفلالر�ضيع.
 يو�ضح المفاهيم المرتبطة باال�ضطرابات  -يح�ضر محلول الإماهة ويعطيه للطفلاله�ضمية الأكثر �شيوع ًا عند الأطفال الر�ضع الر�ضيع .
(المغ�ص  /القيء /اال�ستفراغ  /الإ�سهال /
الإم�ساك ) و�أ�سبابها.
 ينظف لثة ول�سان الطفل الر�ضيع. يبين �أهمية النظافة للطفل الر�ضيع. يو�ضح �أ�س�س التنظيف اليومي للطفل الر�ضيع  - .يقلم �أظفار الطفل الر�ضيع. يغ�سل مالب�س الطفل ال�صوفية . يبين �أ�س�س تحميم الطفل الر�ضيع . يغ�سل مالب�س الطفل القطنية . يبين �أنواع مالب�س الطفل الر�ضيع . يبين مفهوم البكاء و�أ�سبابه عند الطفل الر�ضيع  -يهدئ الطفل الر�ضيع بطرائقمختلفة.
وتهدئته .
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين �أهمية النوم للطفل الر�ضيع . يو�ضح م��راح��ل ال��ن��وم عند الطفلالر�ضيع .

 -ي�ضع الطفل الر�ضيع في �سريره للنوم .

 يبين ع��ادات قبل النوم عند الطفلالر�ضيع وكيفية التعامل معها .
 يو�ضح فوائد اللعب عند الطفل الر�ضيع يبين �أنواع الألعاب للطفل الر�ضيع . يو�ضح العالقة بين اللعب ونموالطفل الر�ضيع (الج�سمي  /االنفعالي
االجتماعي /العقلي اللغوي).
 يبين �أهمية دور المربية في ت�سليةالطفل الر�ضيع.

 ي�سرد ق�صة للطفل الر�ضيع با�ستخدام ال�صور ي�سرد ق�صة للطفل الر�ضيع با�ستخدام م�سرحالعرائ�س .
 يحافظ على نظافة بيئة الطفل الوليد. ينظف مكان العمل ويعيد الأدوات �إلىمكانها.
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الم�ستوى الثالث) /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :الطفل من عمر �1إلى � 4سنوات (�108 / 30ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :مظاهر نمو الطفل من (� ) 4-1سنوات .
∑ عملية الإخراج.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوالمهارات الأدائية المتعلقة
بالطفل من عــمر (4- 1
�سنوات).
 ا�ستخدام محركات البحثفي ا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة بالطفل من عمر
(�4-1سنوات).
 م���راع���اة ق��واع��د الأم���نوال�سالمة العامة مع الأطفال
من عمر (�4-1سنوات)..
 اك��ت�����س��اب االت��ج��اه��اتالإي��ج��اب��ي��ة ف��ي التعامل
م�����ع الأط�������ف�������ال م��ن
(�4-1سنوات).

∑ مالب�س الطفل .

النتاجات العامة للم�ستوى

∑ نظافة الطفل .
∑ نوم الطفل .

∑ تغذية الطفل.
∑ لعب الطفــل.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يبين مظاهر النمو الج�سمي للطفل من  -يقي�س وزن الطفل و طوله من عمر �سنةعلى �أن:
 يبين مظاهر نمو الطفل من عمر (� )4-1سنوات و العوامل التي �إلى �أربع �سنوات ومقارنته بلوحاتت�ؤثر في نموه .
النمو .
عمر (�) 4-1سنوات.
 يو�ضح احتياجات الطفلاليومية م��ن حيث تغذيته  -يبين مظاهر النمو الحركي للطفل من عمر
ونظافته ونومه ومالب�سه و (� )4-1سنوات و العوامل التي ت�ؤثر في
نموه .
لعبه .
 يبين الم�شكالت التي تعتر�ضنمو الطفل وطرائق التعامل  -يبين مظاهر النمو االنفعالي واالجتماعي  -يدرب الطفل على ارتداء البنطال .
للطفل م��ن عمر (� )4-1سنوات و  -يدرب الطفل على لب�س الحذاء وربطه.
معها.
 يبين �أ�س�س تنمية ع��ادات العوامل التي ت�ؤثر في نموه .�سليمة عند الأطفال من ( - -1يبين مظاهر النمو اللغوي للطفل من عمر
� )4سنوات النظافة ،التغذية� )4-1( ،سنوات و العوامل التي ت�ؤثر في
نموه .
المالب�س ،النوم ،اللعب ).
 يوظف التكنولوجيا في تقديمالمعرفة الخا�صة بالأطفال  -يبين مظاهر النمو العقلي للطفل من عمر  -يعد برنامج لت�سلية الأطفال بالمحادثة.
(� )4-1سنوات و العوامل التي ت�ؤثر في  -يعد لوحة وبرية وي�سرد ق�صة با�ستعمالها.
من عمر(� 4-1سنوات)
نموه.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يراعي قواعد ال�سالمة والأمن  -يبين �أهمية النظافة للطفل. ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة لتقديمفي التعامل مع الأطفال من  -يو�ضح الأم��ور الواجب مراعاتها عند العناية بالأطفال.
تنظيف الطفل تنظيف ًا يومياً.
عمر (�4-1سنوات)
 يدرب الطفل على تنظيف �أنفه. يبين الأمور الواجب مراعاتها عند حمامالطفل .
 يو�ضح م�شكلة خوف الطفل من اال�ستحمامو كيفية التعامل معها .
 يو�ضح الأ�س�س الواجب مراعاتها عند  -يجهز م��ائ��دة ال��ط��ع��ام لأط��ف��ال دارتخطيط الوجبات الغذائية اليومية للطفل الح�ضانة.
 ي�ساعد الأطفال على اكت�ساب �آدابمن عمر (�4 -1سنوات).
 يبين الأمور الواجب مراعاتها عند تقديم المائدة . يعد طبق حم�ص لأطفال دار الح�ضانة.الطعام للطفل .
 يو�ضح ال�شروط الواجب مراعاتها عند  -يعد طبق بطاطا مهرو�سة (بيوريه ).و�ضع برنامج غذائي �أ�سبوعي لأطفال دار  -يح�ضر �شطائر بم�ساعدة الأطفال.
 يعد �سلطة خ�����ض��راوات بم�ساعدةالح�ضانة.
 يو�ضح �أ�س�س تنمية العادات الغذائية عند الأطفال . يعد ب�سكويت بم�ساعدة الأطفال .طفل هذه المرحلة.
 يو�ضح �أ�سباب الممار�سات الغذائية غير  -يعد البيتزا بم�ساعدة الأطفال.ال�صحية و طرق عالجها.
 يبين الم�شكالت الغذائية التي تعتر�ض نموالطفل(.)4-1
 يو�ضح مفهوم ال�سمنة وت�شخي�صها و�أ�سبابها وم�ضارها وكيفية تجنبها.
 يو�ضح مفهوم النحافة و �أ�سبابها و م�ضارهاوكيفية تجنبها.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم ت�سو�س الأ�سنان و طرق  -يدرب الطفل على تنظيف �أ�سنانه .الوقاية و العناية بها.
 ي��درب الطفل على اختيار مالب�سه يبين �أن����واع مالب�س الطفل م��ن عمر وترتيبها.(�4-1سنوات) وموا�صفاتها واختيارها
وترتيبها.
 يو�ضح مفهوم النوم و �أنماطه وم�شكالته. يبين �أ�س�س تهيئة مكان النوم للطفل . يو�ضح مفهوم �ضبط الإخراج و �أهميته - .يدرب الطفل على ا�ستعمال الق�صرية. يو�ضح �أ�س�س تدريب الطفل على عمليةالإخراج.
 يبين المواقف التي يفقد الطفل فيها ال�سيطرةعلى عملية الإخراج.
 يبين �أهمية اللعب للطفل من عمر ( - ) 4-1يعد عجينة للعب من الطحين. ي�سلي الأط��ف��ال با�ستخدام عار�ضة�سنوات ووظائفه.
 يبين �أ�شكال الألعاب الداخلية و الخارجية التوازن . ي�سلي الأطفال بم�سابقة �شد الحبل.و �أهميتها بالن�سبة للطفل.
 ي�سلي الأطفال بم�سابقة الجري. يو�ضح موا�صفات �ألعاب الأطفال . يـ�ســلي الأطفــــــــال ب�ألعـــاب الفــكوالتركيب.
 ي�سلي الأطفال ب�ألعاب ميكانيكية. ي�سلي الأطفال ب�ألعاب الأحاجي. ي�سلي الأطفال ب�ألعاب التخمين. ير�سم بالن�شا بم�شاركة الأطفال.157

الم�ستوى الثالث  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س� :سالمة الأطفال (�72 / 15ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أ�س�س �سالمة الأطفال  ∑ .حوادث الأطفال  ∑ .الإ�سعافات الأولية .
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة العلميةوال���م���ه���ارات ال�ل�ازم���ة
والمتعلقة ب�سالمة الأطفال.
 ا�ستخدام الحا�سوب فيا�ستق�صاء المعرفة العلمية
المتعلقة ب�سالمة الأطفال .
 م���راع���اة ق��واع��د الأم���نوال�سالمة العامة في دار
الح�ضانة.
 اكت�ساب اتجاهات �إيجابيةن��ح��و ا���س��ت��خ��دام �أدوات
الإ�سعافات الأولية بطريقة
�سليمة.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 ي��و���ض��ح مفاهيم متعلقةب�سالمة الأطفال.
 يبين الأ�س�س العامة ل�سالمةالأطفال .
 يبين الحوادث التي يتعر�ضلها الأطفال.
 يو�ضح مبادئ الإ�سعافاتالأولية.
 يـحـ�ضـر المــواد والأدواتالالزمة لإجراء الإ�سعافات
الأول����ي����ة لأط���ف���ال دار
الح�ضانة.
 يطبـق الإ�ســـعافات الأولـيـةلأطفال دار الح�ضانة.
 يوظف التكنولوجيا في ن�شروعي عن �سالمة الأطفال.
 يطبق �أ�س�س ال�سالمة والأمنفي دار الح�ضانة.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم ال�سالمة العامة. يو�ضح الأ�س�س التي يجب مراعاتها ل�ضمان�سالمة الأطفال في دار الح�ضانة.
 يو�ضح �أنواع الحوادث ال�شائعة عند الأطفال . يبين �أ�سباب الحوادث و طرق الوقاية منها . يبين الم�ستلزمات الطبية التي يجب توافرها في  -ي�صـمـم نمــوذجـ ًا ل�صنــــــدوقدار الح�ضانة.
الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة ف��ي دار
 يو�ضح مبادئ الإ�سعافات الأولية.الح�ضانة.
 يجري التنف�س اال�صطناعي للطفلفي حالة ال�شردقة �أو االختناق.
 يو�ضح مفهوم ال�شردقة وطرق �إ�سعافها. يو�ضح مفهوم الجروح و�أنواعها وطرق �إ�سعافها. يو�ضح �أنواع الحروق وكيفية �إ�سعافها. يو�ضح �أ�سباب الرعاف و طرق عالجها.يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

ال م�صاب ًا بجرح ب�سيط.
 يظهر �سلوك ًا �إيجابيا في  -يو�ضح مفهوم الك�سور و �أعرا�ضها وطرق  -ي�سعف طف ً�أثناء تقديم الإ�سعافات �إ�سعافها.
الأولية .
ال م�صاب ًا بحروق ب�سيطة.
 يو�ضح كيفية �إ�سعاف دخول ج�سم غريب  -ي�سعف طف ًال م�صاب ًا بنزيف الأن��ف
في مناطق مختلفة ( الفم  ,الأنف ,الأذن - ,ي�سعف طف ً
(الرعاف ).
الجلد).
ال م�صاب ًا بك�سور ب�سيطة.
 ي�سعف طف ًال عند دخول ج�سم غريب
 ي�سعف طف ًفي عينيه.
ال عند دخول ج�سم غريب
 ي�سعف طف ًفي �أنفه.
ال عند دخول ج�سم غريب
 ي�سعف طف ًفي �أذنه.
ال عند دخول ج�سم غريب
 ي�سعف طف ًفي فمه.
ال م�صاب ًا ب�ضربة �شم�س .
 يو�ضح �أعرا�ض �ضربة ال�شم�س وكيفية  -ي�سعف طف ً�إ�سعافها.
ال م�صاب ًا بل�سعة النحل .
 ي�سعف طف ً يو�ضح �أنواع الل�سعات وكيفية �إ�سعافهاال م�صاب ًا في ر�أ�سه (كدمة في
 ي�سعف طف ًالر�أ�س) .
 يو�ضح �إ�صابات الر�أ�س و �أعرا�ضها وطرق  -يعد ن�شرات تثقيفية متعلقة ب�سالمةالوقاية منها .
الأطفال من (�4-1سنوات).
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الم�ستوى الرابع) /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :العناية ال�صحية بالأطفال (�120/30ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :صحة الأطفال ∑ .دور الأ�سرة والمجتمع في العناية ال�صحية للطفل ∑ .التطعيم � ∑ .أدوية الأطفال ∑ .الم�شكالت ال�صحية عند الأطفال
النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
قادرا على:
على �أن:
 اكت�ساب المعرفة العلمية  -يو�ضح مفاهيم العناية ال�صحيةوال��م��ه��ارات الأدائ��ي��ة بالأطفال.
المتعلقة بالعناية ال�صحية  -ي��و���ض��ح �أع���را����ض اع��ت�لال
للأطفال .
ال�صحة العامة.
 توظيف التكنولوجيا في  -ي�ستق�صي بع�ض الأمرا�ضا�ستق�صاء المعرفة العلمية وال��م�����ش��ك�لات ال�صحية
المتعلقة ب�صحة الطفل  .ال�شائعة في مرحلة الطفولة .
 م��راع��اة ق��واع��د الأم��ن  -يبين دور الأ�سرة والمربيو ال�سالمة العامة عند والدولة في العناية بالطفل
التعامل مع الأطفال في في حالتي ال�صحة والمر�ض.
حالتي ال�صحة والمر�ض  -يح�ضر مجموعة من الأ�شربة
.
الخا�صة بالطفل.
 اكت�ساب االتجاهات  -يعطي الدواء للطفل بطرائقالإيجابية في التعامل مختلفة..
مع الأطفال في حالتي  -يطبق بع�ض المهارات للعناية
ال�صحة والمر�ض .
ال�صحية لطفل مري�ض .
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم ال�صحة عند الأطفال. ينفذ التح�ضيرات الأولية الالزمة ي�صف مظاهر ال�صحة عند الأطفال.لتقديم العناية للأطفال.
 يبين العالمات و الأعرا�ض التي تدل على اعتالل  -يقي�س درج��ة ح��رارة الطفل عن�صحة الطفل.
طريق الإبط .
 يبين الأمور الواجب مراعاتها عند تخفي�ض درجة  -يح�ضر كمادات باردة لتخفي�ضحرارة الطفل.
درجة حرارة الطفل.
 يعبئ بطاقة التطعيم الخا�صة يو�ضح مفهومي  :التطعيم والمناعة .بالأطفال.
 يبين �أنواع المناعة. يبين �أنواع المطاعيم وطرق �إعطائها. يتعرف برنامج التطعيم الوطني الأردني.للأطفال. يبين طرق حفظ المطاعيم. يو�ضح موانع التطعيم عند الأطفال. يو�ضح دور الأ�سرة و المجتمع في العناية ب�صحةالطفل.
 يبين الم�ؤ�س�سات التي تقدم الرعاية ال�صحيةللأطفال.
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 -ي�ضع تحميلة �شرجية للطفل .

النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
 يراعي قواعد ال�سالمةوالأمن عند التعامل
مع الأطفال .
 ي�ســــتخدم الــبرامجالإلكترونية الخا�صة
بالعنايـــة ال�صحيــــة
للأطفال.
 يراعي قواعد الأمنوال�سالمة في �أثناء
التعامل مع الأطفال
في حالتي ال�صحة
والمر�ض.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يبين الأ�س�س الواجب مراعاتها في �إعطاء الأدوية . يحل م�سحوق الدواء . يبين طرق �إعطاء الأدوية للأطفال . يعطي الدواء للطفل عن طريق الفم . ي�ضع نقط دواء في �أذن الطفل. يحدد �أ�س�س العناية بالأطفال الم�صابين ب�أمرا�ض الجهاز  -يح�ضر تبخيرة لترطيب الهواء .التنف�سي.
 يح�ضر محلول ملحي وي�ستعمله نقط ًا يو�ضح مفهوم ال�سعال و�أنواعه و �أ�سبابه وم�ضاعفاته.لأنف الطفل .
 يبين �أ�سباب التهاب الحلق واللوزتين وعالماته  -يقي�س النب�ض من القمة القلبية.وم�ضاعفاته.
 يو�ضح مفهوم الر�شح و عالماته و م�ضاعفاته. يبين �أ�سباب الإ�صابة بذات الرئة و عالماتها و طرق انتقالالعدوى و م�ضاعفاتها و طرق الوقاية .
 يبين التهاب الأذن الو�سطى وعالماتها. يو�ضح مفهوم الإ�سهال وعالماته و �أ�شكاله وم�ضاعفاته. يو�ضح مفهوم القيء و يبين �أ�سبابه. يو�ضح مفهوم الإم�ساك و �أ�سبابه و�أعرا�ضه والتعامل معه. يحدد �أ�سباب وعالمات و�أعرا�ض فقر الدم. يو�ضح مفهوم الحمى المالطية عالماتها والوقاية منها - .يغلي الحليب. يو�ضح مفهوم الأوليات الطفيلية وطرق الإ�صابة وانتقالالعدوى وعالماتها.
 يبين طرق الإ�صابة بالديدان وعالماتها وطرق الوقاية(اال�سكار�س ،الدودة ال�شعرية  ،ال�شريطية )
 يو�ضح مفهوم الفتق و�أنواعه و�أ�سبابه وعالماته . ي�صف طرق العناية والوقاية من الإ�صابة ب�أمرا�ض الجهازاله�ضمي .
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النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم طفح الحفاظات وطرق الوقاية والعناية  -ينظف الدمامل والخراجات.منها.
 يو�ضح مفهوم الدمامل و�آلية حدوثها و�أعرا�ضها وطرقالوقاية منها.
 يو�ضح مفهوم الأكزيما و�أ�سبابها و�أعرا�ضها وطرقالوقاية .
 يبين �أ�سباب التقمل و�أعرا�ضه وطرق انتقال العدوى  -ينظف �شعر الطفل الم�صاب بالتقمل.والوقاية.
 يو�ضح مفهوم الرمد و �أعرا�ضه و �أ�سبابه و العناية به - .ينظف عين الطفل الرمداء. يبين �أ�س�س العناية و الوقاية من الأمرا�ض المعدية ال�شائعة - .ي�ضع نقط دواء في عين الطفل . يو�ضح مفهوم ال�سعال الديكي و عالماته و م�ضاعفاته - .ي�ضع مرهم ًا في عين الطفل . يو�ضح مفهوم ال�سل و عالماته و م�ضاعفاته. يحافظ عل نظافة الأدوات الالزمة في يبين �أ�سباب الح�صبة والح�صبة الألمانية وعالماته العناية بالأطفال.– ينظف مكان العمل وبيئته ويعيد الأدوات
وم�ضاعفاته.
�إلى مكانها .
 يو�ضح مفهوم النكاف و عالماته و م�ضاعفاته. يو�ضح مفهوم ال�شلل و عالماته. يو�ضح مفهوم الجدري المائي و عالماته و م�ضاعفاته . يو�ضح مفهوم الدفتيريا و عالماته و م�ضاعفاته. يو�ضح مفهوم الكزازعالماته و م�ضاعفاته. -يحافظ على نظافة بيئة الطفل .
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الم�ستوى الرابع  /تربية الطفل
المحـور الرئي�س :الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة (�60/15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :المفاهيم المتعلقة بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة وت�صنيفهم ∑ .الم�ؤ�س�سات المعينة بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة  ∑ .تربية الأطفال المتفوقين/المبدعين
∑ الأطفال ذوي الإعاقات العقلية  ∑ .الأطفال ذوي الإعاقات الب�صرية الأطفال ذوي الإعاقات ال�سمعية ∑ .الأطفال ذوي الإعاقات النطقية ∑ الأطفال ذوي الإعاقات الحركية

النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
قادرا على:
على �أن:
 اكت�ساب المعرفة العلمية  -يو�ضح المفاهيم المتعلقةوال��م��ه��ارات الأدائ��ي��ة بالتربية الخا�صة .
المتعلقة بالأطفال ذوي  -يبين الخدمات التي تقدمها
االحتياجات الخا�صة.
الم�ؤ�س�سات المعنية بالأطفال
 توظيف التكنولوجيا في ذوي االحتياجات الخا�صة.ا�ستق�صاء المعرفة العلمية  -ي�صنف الأط���ف���ال ذوي
المتعلقة بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة �إلى
االحتياجات الخا�صة .
فئات محددة.
 مراعاة قواعد الأم��ن و  -يو�ضح خ�صائ�ص الأطفالال�سالمة العامة في �أثناء ذوي االحتياجات الخا�صة.
التعامل م��ع الأط��ف��ال  -ي����درب الأط���ف���ال ذوي
ذوي االح��ت��ي��اج��ات االحتياجات الخا�صة على
الخا�صة.
�أداء مهارات �أدائية خا�صة
 اكت�ساب االتجاهات بهم.الإيجابية في التعامل -يوظف التكنولوجيا في تقديم
م���ع الأط����ف����ال ذوي المعرفة المتعلقة بالأطفال
االحتياجات الخا�صة  .ذوي االحتياجات الخا�صة.
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح المفاهيم المتعلقة بذوي االحتياجاتالخا�صة.
 يعد مواد محو�سبة متنوعة حول: يبين الخدمات التي تقدم للأطفال ذوياالحتياجات الخا�صة
∑ م��ب��ادئ تربية الأط��ف��ال ذوي
 يو�ضح مبادئ تربية الأطفال ذوي االحتياجاتاالحتياجات الخا�صة.
الخا�صة .
∑ طرق التدريب والعناية بالأطفال
 يبين تكامل دور الأ�سرة والم�ؤ�س�سات في التعاملذوي االحتياجات الخا�صة .
مع الأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .
∑ الم�ؤ�س�سات المعنية بتقديم
الخدمات ل��ذوي االحتياجات
 يو�ضح مفهوم التفوق وخ�صائ�صه وطرقالخا�صة.
التعامل مع الأطفال المتفوقين.
 يو�ضح مفهوم الطفل المبدع وطرق التعاملمعه .
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:

 يو�ضح مفهوم الإع��اق��ة العقلية و�أ�سبابهاوت�صنيفها وطرق التعامل معها .
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النتاجات العامة
الرئي�سةللمحاور النتاجات العامة للم�ستوى
 ي����راع����ي ق���واع���دال�سالمة والأمن في
التعامل مع الأطفال
ذوي االحتياجات
الخا�صة.

النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي

 يو�ضح مفهوم فقدان الب�صر عند الأطفال و�أ�سبابه وطرقالتعامل معه.
 يو�ضح مفهوم ال�صم عند الأطفال و�أ�سبابه وطرق التعامل  -يعد ن�شرات ( من�شور ) عن العنايةبالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .
معه.
 يو�ضح مفهوم النطق و�أ�سباب اال�ضطرابات النطقيةوالتعامل مع الأطفال ذوي اال�ضطرابات النطقية.
 يو�ضح مفهوم الإعاقة الحركية و�أ�سبابها وطرق التعاملمعها .
 يو�ضح مبادئ العناية بالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة.
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تخ�ص�ص
تربيـــة
الطـفــل
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عينة در�س  /الم�ستوى الرابع  /تربية الطفل
المحور الرئي�س :العناية ال�صحية بالأطفال
المو�ضوع :قيا�س درجة الحرارة والعمل على تخفي�ضها بالكمادات الباردة
النتاجات التعلمية

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 يقوم بالتح�ضيرات الأوليةالالزمة للتطبيقات العملية
في الم�شغل.
 يو�ضح �أهمية قيا�س درجةالحرارة
 يقي�س درج����ة ال��ح��رارةبالطريقة ال�صحيحة .
 يخف�ض درج���ة ال��ح��رارةبالكمادات الباردة .
 ي��ر���ش��د اال���س��ت��ه�لاك فيا�ستخدام المواد.
 يطبق قواعد الأمن وال�سالمةالعامة في �أثناء العمل داخل
الم�شغل.

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

�أو ًال :التدري�س المبا�شر
∑ يعر�ض المعلم على الطلبة �أقرا�ص مدمجة
و�شفافيات خطوات قيا�س درج��ة الحرارة
والعمل على تخفي�ضهابالكمادات الباردة.
∑ الحوار والمناق�شة حول �أهمية قيا�س درجة
الحرارة للطفل .
∑ تق�سيم الطلبة �إلى مجموعات عمل ( )6-4
طالب ,ثم يقوم الطالب قبل البدء بالعمل بما
يلي:
* ارتداء مالب�س العمل المخ�ص�صة .
* تنفيذ التح�ضيرات الأولية الالزمة لتقديم
العناية للأطفال.
* تجهيز مكان العمل.
* تح�ضير المواد والأدوات والأجهزة الالزمة
لتنفيذ المهارة.
ثانياً :ا�ستراتيجية التطبيق والعر�ض
∑ العر�ض التو�ضيحي للمهارة من قبل المعلم .
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المبحث :التدريب العملي  /تربية الطفل
ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

المالحظة
 با�ستخدام �سلم تقدير لفظي يقومالمعلم بمالحظة :
∑ االلتزام ب�شروط ال�سالمة المهنية
القيام بالتح�ضيرات الأولية .
∑ ا�ستمرارية المحافظة على
النظافة العامة وقواعد الأمن
وال�سالمة .
∑ تنفيذ خطوات �أداء المهارة والتقيد
بالنقاط الحاكمة .
∑ ح�سن الت�صرف في الأمور الطارئة.
∑ تر�شيد ا�ستخدام الأدوات والمواد.
∑ �سرعة الإنجاز مع الإتقان.
التقويم الذاتي
 با�ستخدام قوائم ال�شطب وبطاقة�سير التعلم وملف الطالب.

الم�صادر التعليمية

 الكتاب المدر�سي. م�شغل ي�شتمل (تجهيزاتو�أدوات ومواد مالئمة) .
 بطاقات عمل . �أقرا�ص مدمجة . �شفافيات . مواقع على �شبكة الإنترنت. �أوراق عمل . برامج وحقائب تعليمية . -مجالت ون�شرات .

النتاجات التعلمية

ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

ثالثاً :ا�ستراتيجية التعليم التعاوني
ا�ستراتيجية التوا�صل
∑ تنفيذ المهارة من قبل المجموعات متتبعا  -طرح الأ�سئلة.
بطاقات العمل والتي تت�ضمن :
يقوم المعلم �أداء الطلبة من حيث:
 ّ* خطوات قيا�س درجة الحرارة الطفل.
∑ ال�سالمة المهنية.
∑ التح�ضيرات الأولية.
* خطوات تخفي�ض درجة الحرارة الطفل.
∑ يقوم المعلم بمتابعة الطلبة في �أثناء التنفيذ ويقدم ∑ خطوات �أداء المهارة.
∑ االتجاهات.
لهم الإر�شادات الالزمة.
∑ يقوم الطلبة بتنظيف مكان العمل و�إع��ادة ∑ االت�صال.
∑ المنتج النهائي.
الأدوات �إلى مكانها المخ�ص�ص.
رابعاً :المنتج النهائي
∑ مطابقة الموا�صفات:
* قراءة الميزان بالطريقة ال�صحيحة.
* حفظ الميزان بالطريقة ال�صحيحة بعد
ا�ستخدامه.
∑ الزمن الالزم لإنجاز المهارة.
خام�ساً :اال�ستق�صاء وحل الم�شكالت
∑ تكليف الطلبة بتوظيف الأدوات التكنولوجيا
في ا�ستق�صاء المعرفة العلمية حول �أ�سباب
ارتفاع درجة الحرارة .
�ساد�ساً :ن�شاط �إثرائي
∑ تكليف الطلبة ب�إعداد ن�شرات تثقيفية حول
�أ�سباب ارتفاع درجة حرارة الطفل وطرق
قيا�سها وتخفي�ضها .
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الم�صادر التعليمية

مـبـحــــث
الر�ســـــــم
والت�صميم

áaƒØ°üe
ió``ª```dG
™HÉà`àdGh

المبحث
المحاور

الر�سم الهند�سي
والوظيفي

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

 �أدوات الر�سم ومواده. الر�سم الهند�سي.∑ الم�ساقط.
∑ المنظور.
 -الر�سم الوظيفي

مجاالت الر�سم
وتطبيقاتها

 الر�سم من الطبيعة∑ ر�سم النباتات.
∑ ر�سم الحيوانات.
∑ ر�سم الجمادات.
 -ر�سم ج�سم الإن�سان

الزخارف

 الزخارف الهند�سية. الزخارف الطبيعية. الحروف والأرقام العربية والأجنبية. الزخارف العربية والإ�سالمية.إلكترونيا.
 ت�صميم الزخارف �ً

الر�سم والت�صميم

الم�ستوى الثاني

عدد ال�ساعات)12( :

عدد ال�ساعات)15( :

عدد ال�ساعات)18( :
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

المبحث
المحاور

الم�ستوى

عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم
وتطبيقاتها

مجاالت الت�صميم
وتطبيقاتها

الم�ستوى الأول

الر�سم والت�صميم
الم�ستوى الثاني

 عنا�صر الت�صميم وتطبيقاتها.∑ النقطة.
∑ الخط.
∑ ال�شكل.
∑ اللون.
∑ الملم�س.
∑ الكتلة والفراغ.
∑ الظل والنور.
 �أ�س�س الت�صميم وتطبيقاتها.∑ الوحدة.
∑ الحركة.
∑ االتزان.
∑ الإيقاع.
∑ االن�سجام.
عدد ال�ساعات)12( :
∑ الن�سبة والتنا�سب.
 الت�صميم الداخلي. �أدوات ومواد الحفر والطباعة وال�صباغة. الت�صميم الجرافيكي. الطباعة وال�صباغة اليدوية.∑ الباتيك.
∑ اللينوليوم.
عدد ال�ساعات :عملي ()12
∑ التفريغ.
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الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

الر�سم والت�صميم

المبحث
المحاور

الم�ستوى

التذوق والنقد الفني

الفن ال�شعبي

الم�ستوى الأول

 طبيعة العمل الفني. التذوق الفني. النقد الفني. -المعار�ض.

الم�ستوى الثاني

 �أهمية الفن ال�شعبي وخ�صائ�صه. المحافظة على الفن ال�شعبي. مجاالت الفن ال�شعبي.∑ الأزياء ومكمالتها.
∑ الن�سيج والمطرزات.
∑ الخزف والفخار.
∑ الق�ش والخيزران.
∑ التحف المعدنية.
∑ التحف الخ�شبية.
 -توظيف الفن ال�شعبي في ت�صاميم حديثة.
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الم�ستوى الثالث

عدد ال�ساعات)9( :

عدد ال�ساعات)12( :

الم�ستوى الرابع

مـبـحــــث
الر�ســـــــم
والت�صميم
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الم�ستوى الأول  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :الر�سم الهند�سي والوظيفي (� 12ساعة)
المحاور الفرعية� ∑ :أدوات الر�سم ومواده.

∑ الر�سم الهند�سي.

∑ الر�سم الوظيفي.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ة وال��م��ه��اراتالمتعلقة بالر�سم الهند�سي والوظيفي
ال�ستخدامها في مجاالت االقت�صاد
المنزلي.
 توظيف التكنولوجيا ال�ستق�صاء المعرفةالمتعلقة بالر�سم الهند�سي والوظيفي.
 الوعي ب�أهمية الر�سم في مجاالتاالقت�صاد المنزلي.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يميز مجاالت الر�سم وط��رق تنفيذهاوالأدوات والمواد الم�ستخدمة فيها.
 يوظف الأدوات في ر�سم �أ�شكال هند�سية. يدرك �أهمية الر�سم الهند�سي والوظيفيفي مجال تخ�ص�صه.
 يوظف قواعد الر�سم الهند�سي في ر�سمالم�ساقط والمنظور.
 يو�ضح م��ج��االت ال��ر���س��م الوظيفيوخ�صائ�صها و�أهميتها في مجاالت
االقت�صاد المنزلي.
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النتاجات الخا�صة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يوظف �أدوات ومواد الر�سم الهند�سي بطرق �سليمة. يميز �أ�شكال المج�سمات وم�ساقطها. ير�سم م�ساقط لمج�سمات مختلفة. ير�سم مناظير متوازية لمج�سمات مختلفة. ير�سم الم�سقط الأفقي للم�شغل المهني وتجهيزاته. يراعي الدقة في ر�سم الأ�شكال. يقيم عمله في �ضوء �أعمال الآخرين. يتعرف ن�ش�أة الر�سم الوظيفي وتطوره. يميز خ�صائ�ص الر�سم الوظيفي. -يحدد مجاالت الر�سم الوظيفي.

الم�ستوى الأول  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :مجاالت الر�سم وتطبيقاتها (� 15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :الر�سم من الطبيعة.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اكت�ساب المعرفة والمهارات العمليةفي مجاالت الر�سم وتطبيقاتها في
االقت�صاد المنزلي.
 توظيف محركات البحث في ا�ستق�صاءالمعرفة المتعلقة بمجاالت الر�سم
وتطبيقاتها في االقت�صاد المنزلي.
 الوعي ب�أهمية الر�سم في مجاالتاالقت�صاد المنزلي.

∑ ر�سم ج�سم الإن�سان.
النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يوظف الأدوات والمواد في ر�سم �أ�شكال  -ير�سم �أ�شكاال حرة من الطبيعة والبيئة المحيطة ب�أ�سلوب واقعي.حرة من الطبيعة والبيئة.
 ير�سم �أ�شكاال حيوانية ونباتية متنوعة. يطبق الن�سب في ر�سم ج�سم الإن�سان - .يوظف �أدوات ومواد الر�سم بطزق �سليمة. ينتج �أعماال فنية متنوعة ويقيمها. يتبع خطوات الر�سم ال�صحيحة. ي��ق��در دور الطبيعة ف��ي ا�ستلهمام  -يحدد الن�سب في ر�سم ج�سم المر�أة والطفل.المو�ضوعات الفنية.
 ير�سم ج�سم المر�أة والطفل وفق الن�سب المحددة. ير�سم �أجزاء ج�سم الإن�سان (الر�أ�س واليدين والقدمين). يقيم �أعماله الفنية و�أعمال الآخرين وفق معايير محددة. -يقدر القيم الجمالية في الأعمال الفنية.
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الم�ستوى الأول  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :الزخارف ( � 18ساعة )
المحاور الفرعية ∑ :الزخارف الهند�سية .

∑ الزخارف الطبيعية .

∑ الزخارف العربية والإ�سالمية .

∑ الحروف والأرقام العربية والأجنبية.

∑ ت�صميم الزخارف �إلكترونيا.

النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ةوال��م��ه��ارات العملية
المتعلقة بالزخارف
وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا في
م��ج��االت االقت�صاد
المنزلي .
 ت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��اتالحا�سوب في ت�شكيل
الزخارف
 ال����وع����ي ب���أه��م��ي��ةالزخارف في مجاالت
االقت�صاد المنزلي .
 �إظ�������ه�������ار ق��ي��م��ةال���زخ���ارف ف��ي الفن
ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي
وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا في
االقت�صاد المنزلي .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يميز �أ���ش��ك��ال ال��زخ��ارفوا�ستخداماتها في مجاالت
االقت�صاد المنزلي .
 ينفذ ت�صميمات زخرفيةمتنوعة.
 ي�ستخدم الحروف والأرقامالعربية والأجنبية في زخرفة
منتجات االقت�صاد المنزلي
.
 يقدر دور الفن الإ�سالميوال���ح���روف ال��ع��رب��ي��ة في
ت�شكيل الزخارف .
 ينتج ت�صميمات تعتمدال��زخ��ارف ف��ي مجاالت
االق���ت�������ص���اد ال��م��ن��زل��ي
.ب���ا����س���ت���خ���دام ب��رام��ج
الحا�سوب .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقارن بين �أ�شكال الزخارف و�أنواعها . يتعرف خ�صائ�ص الزخارف وطرق تنظيمها . ير�سم وحدات زخرفية هند�سية ويكررها . ير�سم وحدات زخرفية طبيعية ويكررها. ي�ستخدم الحروف والأرقام العربية والأجنبية في ت�صميم �أعمال نفعية في مجال التخ�ص�ص. ينظم الوحدات الزخرفية بطرق مختلفة . ي�صمم بطاقات ومل�صقات بزخارف م�ستوحاة من الفن العربي النبطي. يميز خ�صائ�ص الفن الإ�سالمي وزخارفه و�ألوانه . ي�صمم ت�شكيالت زخرفية من الأرق��ام والحروف العربية ويلونها ب�ألوان الزخارفالإ�سالمية.
 ير�سم �شكل اليد ويزخرفها بنقو�ش الحناء . يزين جدارية �أو نافذة في الم�شغل المهني بزخارف م�ستوحاة من الفن الإ�سالمي . ينفذ عمال نفعيا زخرفيا �ضمن التخ�ص�ص المهني با�ستخدام مواد و�أدوات بيئية م�ستهلكة . ي�صمم وحدات زخرفية ويكررها با�ستخدام الحا�سوب . يوظف مهارات التحوير والتجريد والتلوين للوحدات الزخرفية . يقيم الأعمال الزخرفية وفق معايير محددة . يراعي الدقة والنظافة في �أثناء العمل . يطبق قواعد ال�سالمة في ا�ستخدام المواد والأدوات.178

الم�ستوى الثاني  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم ( � 12ساعة )
المحاور الفرعية ∑ :عنا�صر الت�صميم وتطبيقاتها .

∑ �أ�س�س الت�صميم ونطبيقاتها.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اكت�ساب المعرفة والمهارات العمليةفي مجال عنا�صر الت�صميم و�أ�س�سه .
 الوعي بالقيم الفنية والجمالية فيالت�صاميم الم�ستخدمة في مجاالت
االقت�صاد المنزلي .
 ت��وظ��ي��ف م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث فيا�ستق�صاء المعرفة المتعلقة بعنا�صر
الت�صميم و�أ�س�سه .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 ي��درك العالقة بين عنا�صر الت�صميمو�أ�س�سه.
 يميز العالقة بين عنا�صر و�أ�س�س الت�صميموالطبيعة
 يوظف عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم في �إنتاجت�صميمات فنية متنوعة .
 يدرك دور عنا�صر الت�صميم و�أ�س�سه في�إحداث القيم الفنية والجمالية .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يميز عنا�صر الت�صميم . يميز �أ�س�س الت�صميم . يربط عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم بالطبيعة . ير�سم �أ�شكاال خطية متنوعة .ال مختلفة ويلونها باتباع الإجراءات
 ير�سم م�ساحات و�أ�شكا ًال�صحيحة .
 يوظف الظل والنور في تج�سيم الأ�شكال . ي�ستخدم النقط والخطوط في �إحداث المالم�س . ينفذ ت�صميما لقطعة نفعية في مجال تخ�ص�صه . يراعي الن�سبة والتنا�سب في توزيع الم�ساحات والأ�شكال. ينفذ ت�صميما �إعالنيا يخدم التخ�ص�ص. يراعي الوحدة في بناء الت�صميم . يالحظ القيم الجمالية في الموروث الح�ضاري النبطي. ير�سم �أ�شكاال م�ستوحاة من الموروث الح�ضاري النبطي. يالحظ القيم الجمالية في الطبيعة والأعمال الفنية . يطبق قواعد النظافة وال�سالمة العامة في �أثناء العمل . يالحظ من خالل محركات البحث الأ�ساليب المتنوعةلتوظيف عنا�صر الت�صميم و�أ�س�سه .
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الم�ستوى الثاني  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :مجاالت الت�صميم وتطبيقاتها ( � 12ساعة )
المحاور الفرعية ∑ :الن�صميم الداخلي� ∑ .أدوات ومواد الحفر والطباعة وال�صباغة.

∑ الت�صميم الجرافيكي ∑ .الطباعة وال�صباغة اليدوية .

النتاجات العامة للمحاور
الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ةوال��م��ه��ارات العملية
في مجاالت الت�صميم
وتطبيقاتها في االقت�صاد
المنزلي .
 تمييز مجاالت الت�صميموط������رق ت��ن��ف��ي��ذه��ا
والأدوات وال��م��واد
الم�ستخدمة فيها .
 الوعي ب�أهمية الت�صميموالطباعة في مجاالت
االقت�صاد المنزلي .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 ي��وظ��ف ق���واع���د ال��ر���س��مالهند�سي في تذوق ونقد
الت�صميم الداخلي.
 يميز �أ���س��ال��ي��ب الطباعةاليدوية ودورها في خدمة
مجاالت االقت�صاد المنزلي
.
 ينفذ ت�صميمات �ضمنمجاالت االقت�صاد المنزلي
ب�أ�ساليب الطباعة المختلفة
.
 يوظف الأدوات والموادفي تنفيذ ت�صميمات طباعية
متنوعة.
 يتبع قواعد النظافة وال�سالمةالعامة في �أثناء العمل .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يميز التنوع في توزيع الأ�شكال في الت�صاميم الداخلية. يحلل ت�صاميم داخلية متنوعة. يوظف عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم في نقد ت�صاميم داخلية محددة . يتعرف �أدوات ومواد الطباعة وال�صباغة اليدوية .ال نفعي ًا ب�أ�سلوب الطباعة بالتفريغ .
 يزخرف عم ًال نفعي ًا ب�أ�سلوب ال�صباغة بالباتيك .
 يزخرف عم ً ي�صمم وحدات زخرفية في مجال التخ�ص�ص وينفذها ب�أ�سلوب الطباعة باللينوليوم . ي�صمم وحدات زخرفية م�ستوحاة من الفن النبطي وينفذها ب�أ�سلوب الطباعة باللينوليوم. يتبع قواعد ال�سالمة العامة في �أثناء ا�ستخدام المواد والأدوات. يقدر القيم الفنية في الت�صاميم .يقيم �أعماله و�أعمال الآخرين وفق معايير محددة.
 ّ -يراعي النظافة العامة في �أثناء العمل .
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الم�ستوى الثاني  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :التذوق والنقد الفني (� 9ساعات )
المحاور الفرعية ∑ :طبيعة العمل الفني .

∑ التذوق الفني  ∑ .النقد الفني  ∑ .المعار�ض.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 توظيف المعلومات وال��م��ه��اراتالمكت�سبة حول الت�صاميم والأعمال
الفنية في التعبير عن ا�ستجابته وتذوقه
لها وتقييمها .
 تمييز الأعمال الفنية ودور العنا�صر فيبنائها .
 متابعة المعار�ض وتقدير الأعمالالفنية وتذوقها .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يحلل �أعماال فنية منفذةب�أ�ساليب متنوعة .
 ي�ستخل�ص القيم الفنيةوالجمالية في الت�صاميم .
 يتذوق الأعمال الفنية . يقارن بين الأعمال الفنية . -يقيم الأعمال الفنية .

النتاجات الخا�صة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يالحظ العالقة بين مكونات العمل الفني . يتتبع �سير الخطوط في العمل الفني . يحدد تنوع الأ�ساليب في تنفيذ الأعمال الفنية . يو�ضح �أ�سلوب معالجة نقطة التركيز في العمل الفني . يحلل عنا�صر الت�صميم و�أ�س�سه في �أعمال فنية مختارة . يربط بين الفكرة و�أ�سلوب التنفيذ للعمل الفني . يو�ضح مفهوم التذوق الفني ومراحله . يدرك اختالف معايير التذوق الفني . يقارن بين التطور العلمي والتغير الفني . يدرك دور الفنان ودور الم�شاهد في عملية التذوق الفني. يو�ضح العوامل الم�ساعدة على التذوق الفني . يحدد مفهوم النقد الفني وخطواته ومعاييره . يبدي ر�أيه في الأعمال الفنية. يحدد موا�صفات الناقد للأعمال الفنية . يربط بين التذوق الفني والنقد الفني . يو�ضح �أهداف �إقامة المعار�ض و�أنواعها . يحدد م�ستلزمات المعار�ض وطرائق و�أ�ساليب العر�ض . يحدد نقطة التركيز في قاعة العر�ض .181

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى
 يوظف عنا�صر و�أ�س�س الت�صميم في �أ�سلوب عر�ض الأعمال . -يحدد الإ�ضاءة المنا�سبة لإبراز المعرو�ضات .
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الم�ستوى الثاني  /الر�سم والت�صميم :م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :الفن ال�شعبي ( � 12ساعة )
المحاور الفرعية� ∑ :أهمية الفن ال�شعبي وخ�صائ�صه ∑ .المحافظة على الفن ال�شعبي ∑.مجاالت الفن ال�شعبي ∑.توظيف الفن ال�شعبي في ت�صاميم حديثة.
النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ة وال��م��ه��اراتالعملية في مجاالت الفن ال�شعبي
وخ�صائ�صها.
	�إن��ت��اج �أع��م��ال فنية م�ستوحاة منالفن ال�شعبي با�ستخدام التقنيات
والأ�ساليب المعا�صرة .
	�إدراك القيم الجمالية في الأعمالالفنية ال�شعبية .
 تقدير الموروث ال�شعبي والمحافظةعليه.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يميز مجاالت الفن ال�شعبيوخ�صائ�صه.
 ي��وظ��ف م��ج��االت الفنال�شعبي ف��ي م��ج��االت
االقت�صاد المنزلي .
 ي�شارك الم�ؤ�س�سات العامةوالخا�صة في المحافظة
على التراث ال�شعبي .
 ي�ؤكد انتماءه الوطني منخ�لال المحافظة على
الفن ال�شعبي .

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يدرك �أهمية الفن ال�شعبي ومجاالته . يميز خ�صائ�ص الفن ال�شعبي و�ألوانه . يو�ضح دور الفن ال�شعبي في نقل التراث وت�أكيد الروابط االجتماعية . يتعرف الجهات المعنية بالمحافظة على الموروث ال�شعبي . يقترح حلوال و�أفكارا للمحافظة على الفن ال�شعبي . ير�سم وحدات زخرفية �شعبية ويلونها . يميز الر�سوم والأ�شكال الم�ستعملة في الأزياء ال�شعبية ومكمالتها. يقارن بين الأزياء ال�شعبية ومكمالتها في المناطق المختلفة في الأردن. يحلل الزخارف والأ�شكال الم�ستخدمة في ت�صاميم الب�سط وال�سجاد ال�شعبي.ال نفعية م�ستوحاة من الفن ال�شعبي في مجال تخ�ص�صه.
 ي�صمم �أعما ً يميز �أ�شكال الفخار والخزف ال�شعبي وت�صاميمه. . يدرك الناحية النفعية للفخار والخزف ال�شعبي . يميز م�شغوالت الق�ش والخيزران وت�صاميمه . يعي �أهمية الق�ش والخيزران في اال�ستخدامات الوظيفية . يتعرف التحف المعدنية والخ�شبية ال�شعبية وا�ستخداماتها وت�صاميمها . يقدر القيم الفنية والجمالية في الأعمال ال�شعبية. -يبدي اهتمام ًا بالموروث ال�شعبي.
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عينة در�س  /الم�ستوى الثاني  /الر�سم والت�صميم
المحور الرئي�س :الفن ال�شعبي
المو�ضوع :ت�صميم وحدات زخرفية �شعبية
النتاجات التعلمية

يتوقع من الطالب �أن يكون
قادرا على:
 يحدد مجاالت الفنال�شعبي .
 ي��م��ي��ز �أل�����وان ال��ف��نال�شعبي .
 ي�ستنتج خ�صائ�ص الفنال�شعبي .
 ي�����ص��م��م وح����داتزخرفية �شعبية .
 ي��ق��در �أه��م��ي��ة الفنال�شعبي .
 ي�����س��ت��خ��دم ال��م��وادبطرق
والأدوات
�صحيحة و�آمنة .

ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

الم�صادر التعليمية

 الكتاب المدر�سيالمالحظة
�أو ًال :ا�ستراتيجية التدري�س المبا�شر
 م�����ش��غ��ل ر���س��م يقوم المعلم بمالحظة : يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة الآتية :بتجهيزات منا�سبة
∑ عر�ض �صور ونماذج �شعبية من مجاالت مختلفة (مالب�س ∑ ,م�شاركة الطلبة في النقا�ش .
∑ �إثارة �أ�سئلة هادفة .
تطريز � ,سجاد � ,أعمال ق�ش وخيزران ) ....
 مجالت متخ�ص�صة∑ التعاون مع الزمالء .
∑ طرح مجموعة من الأ�سئلة حول :
	�أقرا�ص مدمجة* �ألوانها .
∑ الن�شاط والفاعلية في العمل  - .ن���م���اذج و���ص��ور
∑ تقبل النقد .
* خ�صائ�صها .
�أعمال فنية
∑ احترام �آراء الزمالء .
* ت�صميماتها .
 مواقع �إنترنت∑ القدرة على اال�ستنتاج .
* مجاالت ا�ستخدامها .
	�أوراق عمل* �أهميتها .
∑ المرونة والطالقة في الإجابة  - .ب��رام��ج وحقائب
تقويم الأداء
∑ مناق�شة وتلخي�ص الأفكار .
تعليمية
∑ تكليف الطلبة بتنفيذ ت�صميمات زخرفية م�ستوحاة من
 يقوم المعلم �أداء الطلبة من حيث :الأ�شكال المعرو�ضة .
∑ ر�سم �أ�شكال وا�ضحة .
∑ التنوع في ر�سم الأ�شكال
∑ عر�ض �أعمال الطلبة وتحليلها ونقدها .
∑ ترتيب الأ�شكال بطريقة مبتكرة
∑ �إ�شراك الطلبة في تحليل الأعمال ونقدها .
.
ثانيا :ا�ستراتيجية التعلم في مجموعات
∑ القدرة على تحوير الأ�شكال.
 يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة الآتية :∑ القدرة على تجريد الأ�شكال .
∑ �إعداد مجموعة من الأن�شطة لتنفيذها في مجموعات
∑ ا�ستخدام الأدوات بطريقة
بحيث ت�شمل مجاالت مختلفة من الفنون ال�شعبية .
�سليمة و�آمنة .
∑ توزيع الطلبة في مجموعات ب�أ�سلوب منا�سب لتنفذ كل
∑ �إنجاز العمل في الموعد المحدد.
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النتاجات التعلمية

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

مجموعة ن�شاطا لمجال من مجاالت الفن ال�شعبي .
∑ توزيع �صور ونماذج من الفنون ال�شعبية على المجموعات .
∑ تناق�ش كل مجموعة المجال المخ�ص�ص لها وت��دون
مالحظات حول الألوان  ,الخ�صائ�ص  ,الت�صميم  ,مجال
اال�ستخدام .
∑ تعيين قائد لكل مجموعة لتن�سيق العمل وعر�ض النتائج على
المجموعة الكلية .
∑ تنظيم عر�ض قادة المجموعات وتلخي�ص الأفكار على
ال�سبورة .
ثالثاً :ا�ستراتيجية التفكير الناقد
 يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة الآتية :∑ عر�ض مجموعة من ال�صور والنماذج لمجاالت الفن ال�شعبي
المختلفة .
∑ حث الطلبة على مالحظة الأعمال المعرو�ضة بدقة (الألوان,
الخ�صائ�ص  ,ت�صميم الزخارف . ) .......
∑ طرح مجموعة من الأ�سئلة بحيث تحتمل �أكثر من �إجابة لإثارة
تفكير الطلبة حول ما تم مالحظته في الأعمال المعرو�ضة .
∑ �إثارة مجموعة من الأ�سئلة ينم من خاللها ت�صنيف المعلومات
حول النقاط الواردة .
∑ مناق�شة الإجابات مع الطلبة لتبريرها والدفاع عنها واال�ستماع
لآراء الآخرين حولها .
∑ حث الطلبة على طرح �أ�سئلة حول �إجابات الزمالء لتف�سيرها
والت�أكيد عليها .
∑ طرح مجموعة من الأ�سئلة اال�ستنتاجية حول �أهمية الفنون
ال�شعبية ودورها الثقافي ومناق�شة الإجابات وتعزيزها .
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ا�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

الورقة والقلم
 يقوم المعلم ب��إج��راء اختباراتق�صيرة لقيا�س فهم وا�ستيعاب
الطلبة للمفاهيم .
التقويم الذاتي
 ويكون ذلك عن طريق :∑ �ساللم التقدير وقوائم ال�شطب
التي يعدها المعلم .
∑ ا�ستخدام ملف الطالب .

الم�صادر التعليمية

النتاجات التعلمية

ا�ستراتيجيات التدري�س المقترحة

رابعاً :ا�ستراتيجية اال�ستق�صاء وحل الم�شكالت
 يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة الآتية :∑ عر�ض �صور و�أعمال فنية �شعبية من �إحدى المجالت
∑ تكليف الطلبة :
* مالحظة الأعمال وا�ستخال�ص الوحدات الزخرفية
وتدوينها بالر�سم على الورق .
* البحث عن وحدات زخرفية �شعبية �أخرى في مواقع
الإنترنت والمجالت المتخ�ص�صة ومن البيئة المحيطة
وتدوينها بالر�سم.
* ا�ستخدام الوحدات الزخرفية المدونة في بناء �أعمال
جديدة بحلول مبتكرة وتجريب بدائل متعددة لتوزيع
الوحدات .
* عر�ض الأعمال ومناق�شة �أ�ساليب توزيع الوحدات
الزخرفية.
* تحوير الوحدات وتجريدها للو�صول �إلى �أ�شكال و�صيغ
حديثة م�ستوحاة من الفن ال�شعبي .
خام�ساً :ا�ستراتيجية التعلم المبني على الأن�شطة
 يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة الآتية :∑ عر�ض مجموعة من ال�صور والنماذج من الفن ال�شعبي .
∑ طرح مجموعة من الأفكار لينفذها في م�شروعات جماعية .
∑ تكليف الطلبة بر�سم جداريات �شعبية لتزيين مرافق المدر�سة .
∑ و�ضع الخطط والت�صاميم للم�شاريع بحيث يتم اال�ستفادة من
الأ�شكال والرموز ال�شعبية في ال�صور المعرو�ضة.
∑ توزيع الأدوار بين الطلبة ح�سب قدرات و�إمكانات كل منهم .
∑ يتم مناق�شة العمل بعد �إنهاء كل مرحلة .
188
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الم�صادر التعليمية

مبحث
الإدارة وال�سالمة
المهنية
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المبحث
المحاور

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

الإدارة وال�سالمة المهنية

 بيئة العمل.∑ مفهوم بيئة العمل:
∑ التلوث و�أنواعه.
∑ عنا�صر بيئة العمل و�أخطاره (ح�سب تخ�ص�صات مهن
االقت�صاد المنزلي)
ال�سالمة المهنية في العمل
∑ �أ�ساليب المحافظة على بيئة العمل .
والمنزل
 �أمرا�ض وحوادث و�إ�صابات العمل . ال�سالمة وال�صحة المهنية :∑ �أهمية ال�سالمة وال�صحة المهنية من حيث (العامل،
م�ستلزمات الإنتاج ،بيئة العمل ،االقت�صاد الوطني) .
	�إجراءات ال�سالمة المهنية في العمل والمنزل .∑ الإ�سعافات الأولية .
عدد ال�ساعات)18( :

العامل و�سوق العمل

 مفهوم العمل. �أهمية العمل في تكوين �شخ�صية الفرد وتطويرالمجتمع.
 �أخالقيات العمل المهني . فر�ص العمل والتوظيف. الم�ستويات المهنية . التنمية المهنية للعامل . -النقابات العمالية .

عدد ال�ساعات)15( :
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الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

المبحث
المحاور

الم�ستوى

الم�ستوى الأول

الإدارة وال�سالمة المهنية

 مفهوم الإدارة و�أهميتها. وظائف العملية الإدارية :( التخطيط ،التنظيم  ،القيادة  ،الرقابة )
 الإدارة المنزلية:∑ مفهوم الإدارة المنزلية .
الإدارة في العمل والمنزل
∑ موارد الأ�سرة الب�شرية وغير الب�شرية .
∑ �إدارة دخل الأ�سرة .
∑ �إدارة الوقت والجهد .
 -دور تكنولوجيا المعلومات في العملية الإدارية .

عدد ال�ساعات)12( :

192

الم�ستوى الثاني

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

المبحث
المحاور

الم�ستوى

الم�شروعات ال�صغيرة

الت�سويق

الم�ستوى الأول

الإدارة وال�سالمة المهنية
الم�ستوى الثاني

 مفهوم الم�شروع ال�صغير و�أهميته . متطلبات الم�شروع ال�صغير . التخطيط للم�شروع (ن��وع الم�شروع ،موقع الم�شروع ،حجمالم�شروع ،تمويل الم�شروع ) .
 درا�سة الجدوى االقت�صادية للم�شروع .	�إجراءات تنفيذ الم�شروع :∑ الترخي�ص والت�سجيل.
∑ تجهيز المكان و�شراء الآالت .
∑ م�صادر الكوادر الب�شرية .
 دورة حياة الم�شروع . مقومات الم�شروع الناجح. تقويم الم�شروع . مفهوم الجودة و�أهميتها . مراحل تطبيق �ضبط الجودة.عدد ال�ساعات)27( :
 �أنظمة الجودة . مفهوم الت�سويق. عنا�صر الت�سويق.	�إدارة عالقات الزبائن (ا�ستقطاب الزبائن ،المحافظة عليهم ،تو�سيعالعالقة معهم) .
 مفهوم االت�صال و�أهميته. ت�سويق المنتجات المنزلية (الجهات التي تدعم ت�سويق المنتجاتالمنزلية).
عدد ال�ساعات)18( :
 الت�سويق والتجارة الإلكترونية .193

الم�ستوى الثالث الم�ستوى الرابع

مبحث
الإدارة وال�سالمة
المهنية

äÉLÉàædG
á````eÉ```©dG
á°UÉÿGh

الم�ستوى الأول  /الإدارة وال�سالمة المهنية  /م�شترك لجميع التخ�ص�صات
المحـور الرئي�س :ال�سالمة المهنية في العمل و المنزل( �18ساعة)
المحاور الفرعية:

∑ خ�صائ�ص بيئة العمل الآمنة .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اك��ت�����س��اب ال��م��ه��اراتوال��م��ب��ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة
المتعلقة بمفهوم ال�سالمة
المهنية ف��ي بيئة العمل
والمنزل.
 يقدر �أهمية المحافظة علىالبيئة.
 تقييم دور ال�سالمة المهنيةفي ا�ستدامة العمل في مهن
االقت�صاد المنزلي.
 اتباع قواعد الأمن وال�سالمةالمهنية في العمل والمنزل.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يبين كيفية المحافظة علىالبيئة .
 يبين خ�صائ�ص بيئة العملالآمنة و�إج��راءات ال�سالمة
المهنية .
 يتخذ الإج��راءات المنا�سبةل�ضمان ال�سالمة المهنية
في بيئة العمل .

∑ ال�صحة وال�سالمة المهنية.
النتاجات الخا�صة للم�ستوى
يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم بيئة العمل و�أهميتها في نجاح مهن االقت�صاد المنزلي. يحدد خ�صائ�ص و ظروف العمل المنا�سبة . يقيم بيئة العمل الداخلية . يو�ضح �أهمية المحافظة على البيئة . يبين الأ�ساليب المتبعة في المحافظة على بيئة العمل. يتعرف �أنواع �أخطار العمل في مهن االقت�صاد المنزلي . يختار طرق الوقاية المنا�سبة للحد من الأخطار في بيئة العمل . ي�صنف �إ�صابات العمل و�أنواعها . يعي �أ�سباب الحوادث والإ�صابات في بيئة العمل . يحدد الإجراءات المنا�سبة الواجب القيام بها عند وقوع الحوادث يتعرف الت�شريعات المتعلقة بحوادث العمل و�إ�صاباته. يبين �أهمية ال�صحة وال�سالمة المهنية للعامل وم�ستلزمات الإنتاج وبيئة العمل . يو�ضح مفهوم الإ�سعاف الأولي . يدرك �أهمية الإ�سعافات الأولية عند وقوع الحوادث . يطبق الإ�سعافات الأولية لإ�صابات محددة في بيئة العمل . يو�ضح مفهوم امرا�ض المهنة. يميز بين اال�صابات المهنية واالمرا�ض المهنية. يثمن �أهمية �إجراءات ال�سالمة المهنية في بيئة العمل . يمار�س عادات �صحيحة و�إجراءات �سالمة منا�سبة في بيئة العمل197
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المحـور الرئي�س :العامل و�سوق العمل ( � 15ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :العامل .

∑ �سوق العمل.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 اكت�ساب المعرفة الأ�سا�سيةالمتعلقة بمفهوم العمل
ومكانته الدينية و�أث��ره في
�شخ�صية الفرد والمجتمع.
 ال��ت��ح��ل��ي ب���أخ�لاق��ي��اتالمهنة وفق القيم العربية
والمعتقدات الإ�سالمية .
 الإل���م���ام ب��ف��ر���ص العملوالتوظيف والم�ستويات
المهنية وطرق تنمية العامل
مهنياً.
 ممار�سة حقوقه وواجباتهفي �سوق العمل.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يقدر �أهمية اال�ستخدام الأمثل لعنا�صرالإنتاج في العمل لتحقيق �إدارة مثلى
في مهن االقت�صاد المنزلي .
 يقدر �أهمية العمل ومكانته الدينيةفي تكوين �شخ�صية الفرد وتكوين
المجتمع.
 يتم�سك بحقوقه كعامل في قطاعاالقت�صاد المنزلي .
 يبين المن�ش�آت ال�صناعية والخدميةذات العالقة بتخ�ص�صات االقت�صاد
المنزلي .
 يتعرف فر�ص العمل المتاحة لخريجاالقت�صاد المنزلي في ال�سوق .
 يعي �أهمية النقابات المهنية ودورهافي رفع م�ستوى العمالة .
 يت�صرف وف��ق �أخ�لاق��ي��ات العملالمهني.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح عنا�صر الإنتاج . يو�ضح مفهوم العمل . يقدر العمل ومكانته الدينية . ي�ستنتج �أثر العمل في تكوين �شخ�صية الفرد والمجتمع . يميز قطاعات العمل المختلفة . يتعرف ت�شريعات قانون العمل الأردني المتعلقة بحقوقه كعامل. يتعرف فر�ص العمل والم�ؤ�س�سات ذات العالقة بتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي . ي�صمم �سيرة ذاتية متكاملة. يتمكن من تعبئة نموذج طلب توظيف. يبين الأمور الواجب �أخذها بعين االعتبار عند المقابلة للح�صول على عمل . يو�ضح �أنواع و�أهداف التدريب المهني . يتعرف �أخالقيات العمل المهني يتمثل قيم و�أخالقيات العمل المهني . يو�ضح مفهوم النقابات المهنية. -يو�ضح دور النقابات المهنية في رفع م�ستوى العمالة .
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المحـور الرئي�س :االدارة في العمل و المنزل (�12ساعة)
المحاور الفرعية ∑ :العملية الإدارية.

∑ الإدارة المنزلية.

∑ دور التكنولوجيا في العملية الإدارية .

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات الخا�صة للم�ستوى

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على:
 ف��ه��م العملية الإداري�����ةودورها في تطوير مجاالت
االقت�صاد المنزلي .
	�إدراك �أه��م��ي��ة وظ��ائ��فالعملية الإدارية في المنزل
وبيئة العمل .
 تقدير �أهمية �إدارة المنزلالعتبارها ركيزة �أ�سا�سية
لعلم وم��ه��ن االق��ت�����ص��اد
المنزلي .
 تقدير القيمة الفعلية للوقتوالجهد في �إدارة المنزل
والعمل .
 اال����س���ت���خ���دام الأم���ث���للتكنولوجيا المعلومات في
العملية الإدارية.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا
على �أن:
 يطبق وظ��ائ��ف العمليةالإداري������ة ف��ي م��ج��االت
االقت�صاد المنزلي .
 يتعرف كيفية ا�ستغاللموارد الأ�سرة لرفع م�ستوى
المعي�شة .
 يتمثل الممار�سات الإداريةفي حياته العملية
 يعي دور تر�شيد اال�ستهالكفي رفع م�ستوى المعي�شة.
 ي���وظ���ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��االمعلومات ف��ي العملية
الإدارية.

يتوقع من الطالب �أن يكون قادرا على �أن:
 يو�ضح مفهوم الإدارة و�أهميتها . يثمن دور الإدارة في رفع م�ستوى قطاع االقت�صاد المنزلي . يو�ضح مفهوم التخطيط و�أهميته . يميز �أنواع التخطيط . يثمن �أهمية التخطيط في العمل والمنزل . يو�ضح مفهوم التنظيم و�أهميته .ال تنظيمي ًا لمدر�سته.
 ي�صمم هيك ً يو�ضح مفهوم القيادة . يتعرف دور القيادة في العملية الإدارية. يو�ضح مفهوم عملية الرقابة . يتتبع خطوات عملية الرقابة . يميز �أنواع الرقابة المختلفة . يبين مجاالت الرقابة . يو�ضح مفهوم الإدارة المنزلية . يميز موارد الأ�سرة الب�شرية وغير الب�شرية. يقدر �أهمية اال�ستخدام الأمثل لموارد الآ�سرة لتحقيق �إدارة مثلى في مهن االقت�صادالمنزلي .
 يدرك �أهمية التخطيط لإنفاق الأ�سرة �ضمن حدود دخلها. يربط بين �إدارة الدخل ودوره في نجاح الإدارة المنزلية .199
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النتاجات العامة للم�ستوى

 يتتبع طرائق و�ضع ميزانية للدخل المالي. يتقن �إعداد ميزانية تت�ضمن �إيرادات وم�صروفات . يحدد العوامل التي ت�ؤثر في توفير الوقت والجهد . يبين خطوات تخطيط الوقت . يبدي رغبة واهتمام ًا في تخطيط وقته . ي�صمم خطة يومية. يوظف مهارات الإدارة المنزلية في حياته اليومية . يعي دور و�أهمية تكنولوجيا المعلومات في العملية الإدارية يو�ضح �أهمية التقارير الختامية ومحتوياتها (زيارة،تدريب) -يعد تقريراً ختامي ًا لعمل محدد.
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