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المقدمة

الرئي�صة  للتخ�ص�صات  العملي  والتدريب  المهنية  العلوم   -
)اإنتاج المالب�ص، التجميل، الت�سنيع الغذائي المنزلي، تربية 

الطفل( 
وال�صالمة  االإدارة  والت�صميم،  )الر�صم  الم�صتركة  المواد   -

المهنية(.

النهج  يتمثلوا  واأن  الخطى،  يتر�صموا  اأن  المعلمين  الزمالء  من  اآملين 
ولمجتمعنا الأردني الرفعة والتقدم.

واهلل ولي التوفيق

اآله  وعلى  محمد  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  العالمين  رب  اهلل  الحمد 
و�صحبه اأجمعين وبعد :

ان�سجامًا مع اأهداف التطوير التربوي نحو اقت�ساد المعرفة، 
وتطوير المباحث المهنية ب�سكل عام، ومباحث فرع القت�ساد 
المنزلي  ب�سكل خا�ص، ن�سع هذا الجهد المتوا�سع بين يدي 
اإطاراً عامًا يمكن  معلمينا الأفا�سل ومجتمعنا الأردني ليكون 
يهدف  المنزلي،الذي  القت�ساد  فرع  مجال  في  عليه  البناء 
والقيم  والتجاهات  والمهارات  المعارف  الطلبة  لإك�ساب 
التعلمية  لدى  الكفايات  ت�سهم في تحقيق  كمنظومة متكاملة 

طلبة فرع القت�ساد المنزلي. 
التعلمية  النتاجات  على  الوثيقة  هذه  احتوت  وقد  هذا 
االأربعة،  للتخ�ص�صات  العامة  الرئي�صة  والمحاور  المحورية 
االإطار  في  وم�صوغاتها  للتخ�ص�س  الم�صتركة  ومحاورالمواد 
النتاجات  اإلى  بالإ�سافة  المنزلي،  القت�ساد  فرع  لمناهج  العام 
الدر�صية  والعينات  والتتابع  المدى  والخا�صة وم�صفوفة  العامة 

للمباحث الآتية: 

$





االإطار العـــام
لمباحث االقت�صاد المنزلي
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والمعارف  العلوم  في  هائال  تطورا  اليوم  العالم  ي�سهد 
مناحي  جميع  على  التطور  هذا  انعك�ص  وقد  والتكنولوجيا، 
الحياة ، وفي �سوء التوجه العام نحو اقت�ساد المعرفة  اأ�سبح لزاما 
على النظام التربوي اأن يواكب هذا التطور واأن يرتقي بالفرد اإلى 
اكت�ساب مهارات الح�سول على المعرفة وتوظيفها وا�ستثمارها 

لتكون عونا له في حياته العملية .
يزود  الذي  المنزلي  القت�ساد  فرع  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن 
اإنتاج  مجالت  في  عملية  ومهارات  نظرية  بمعلومات  الطلبة 
الطفل  وتربية  المنزلي  الغذائي  والت�سنيع  والتجميل   المالب�ص 
وعلوم  اأخرى م�ساندة  مثل الإدارة وال�سالمة المهنية  والر�سم 
والت�سميم  وذلك  لتاأهيلهم لممار�سة عملهم بنجاح واإك�سابهم 
الإن�ساني  الطابع  اأعمالهم  على  ت�سفي  التي  والقيم  التجاهات 
والجمالي ، وت�سمل هذه المجالت محاور فرعية عديدة تعطي 
الطلبة مجاال لالختيار والتخ�ص�س واإيجاد البدائل عند االلتحاق 

ب�سوق العمل .  
متابعة  للطلبة  يتيح  مهنيا  فرعا  المنزلي  القت�ساد  ويعد 

البحث  مجالت  في  اأنف�سهم  وتطوير  العلمي  تح�سيلهم 
وابتكار  التكنولوجيا  وا�صتخدام  الم�صتمر  والتعلم  واال�صتق�صاء 
من  واإيجاد جو   ، �سغيرة  م�ساريع  اإن�ساء  على  والقدرة  الجديد 
ومن  التخ�ص�س،  هذا  م�صتوى  من  يرفع  الذي  الحر  التناف�س 
جانب اآخر، فاإنه يلبي حاجات المجتمع بجميع م�ستوياته ويرفع 

من م�ستوى معي�سة الأ�سرة.

الم�صوغات
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

التحلي باأخالقيات المهنة وفق القيم العربية والمعتقدات الإ�سالمية.
الم�ساهمة في تح�سين دخل الأ�سرة للنهو�ص بالقت�ساد الوطني . 

توظيف المعرفة والمهارات العقلية في رفع الم�ستوى المهني. 
تنفيذ المهارات العملية الالزمة لممار�سة المهنة وفق الأ�سول الفنية.

تطبيق مهارات الت�سال والتوا�سل في تعامله مع الآخرين واحترام العمل اليدوي . 
اال�صتخدام االأمثل للتكنولوجيا الحديثة لتطوير م�صتوى العمل .

ا�صتخدام مهارات التفكير الناقد واأ�صاليب البحث العلمي في حل الم�صكالت.
المحافظة على البيئة وتطبيق اإجراءات ال�سحة وال�سالمة في العمل والمنزل.
توظيف عنا�سر واأ�س�ص العمل الفني لالإبداع في مجالت القت�ساد المنزلي.

 تر�صيد اال�صتهالك باال�صتخدام االأمثل للموارد في مجاالت االقت�صاد المنزلي 
الإلمام باإدارة ومعايير الجودة والم�ستجدات لرفع كفاءة العمل.
اللتزام بالقوانين والأنظمة والت�سريعات ال�سائدة في المجتمع. 

اتخاذ القرار المنا�صب في التوجه الم�صتقبلي نحو �صوق العمل اأو التعليم العالي.   
 

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمناهج القت�صاد المنزلي اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7

تحديد االأنواع المختلفة من المن�صوجات الطبيعية وال�صناعية وخ�صائ�صها ومجاالت ا�صتخدامها .

ا�صتخدام معدات واآالت الخياطة المنزلية وال�صناعية بطريقة اآمنة و�صحيحة والعناية بها و�صيانتها .
تحديد االأ�ص�س واالإجراءات الالزمة للخياطة المنزلية وال�صناعية. 

و�صع خطط عمل الإنتاج قطع المالب�س المختلفة .
اإنتاج المالب�س بطريقة الخياطة المنزلية وال�صناعية با�صتخدام المخططات  الجاهزة اأو ر�صمها. 

توظيف التكنولوجيا في ت�صميم مخططات المالب�س ومكمالتها واإنتاجها .
اتباع اأ�صاليب �صبط و�صمان الجودة في مجال اإنتاج المالب�س.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمناهج اإنتاج المالب�س اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ض اإنتاج المالب�ض
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

تحديد المبادىء والمفاهيم العلمية والإجراءات العملية المتعلقة بممار�سة مهنة التجميل. 
تطبيق عمليات التطهير والتعقيم في �سالون التجميل . 

ا�صتخدام معدات التجميل بطريقة اآمنة مراعيًا تطبيق قواعد ال�صالمة المهنية .
تطبيق المهارات العملية الخا�صة بال�صعر ) غ�صيل ، لف، ق�س، تمويج، تملي�س، �صبغ( بطريقة �صحيحة واآمنة.

ابتكار ت�صريحات لل�صعر تتنا�صب و�صخ�صية الزبون.
تطبيق المهارات الخا�صة بالعناية باليدين والقدمين بطريقة �صحيحة .

المحافظة على لياقة الج�سم وجماله بمراعاة قواعد التغذية ال�سحية والريا�سة.
تحديد اأنواع مواد وم�ستح�سرات التجميل وموا�سفاتها وا�ستعمالتها.

تطبيق المهارات العملية للعناية بالب�سرة وتزيينها  بطريقة �سحيحة واآمنة.
 تقديم حلول للم�سكالت الب�سيطة المرتبطة بال�سعر والجلد والب�سرة والأظافر.

توظيف التكنولوجيا في ت�سميم ت�سريحات ال�سعر وتزيين الوجه والرتقاء بم�ستوى المهنة.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمناهج التجميل اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ض التجميل
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

تحديد الأ�س�ص والمفاهيم المتعلقة بالغذاء والتغذية والت�سنيع الغذائي.
تهيئة بيئة عمل نظيفة و�سحية والمحافظة عليها .

ا�صتخدام معدات ت�صنيع االأغذية وحفظها بطريقة اآمنة والعناية بها و�صيانتها.
تحديد طرق الطهو المختلفة ومزايا و�صروط كل منها .

اإنتاج اأ�صناف من االأطعمة ال�صعبية باتباع طرق الطهو المختلفة. 
اإنتاج اأ�صناف من المخبوزات والحلويات وتقييمها وحفظها وتخزينها.

ت�صنيع اأ�صناف من المنتجات المحفوظة بال�صكر والملح وتقييمها وحفظها وتخزينها.
ت�صنيع منتجات االألبان المختلفة  وتقييمها وحفظها وتخزينها.

ا�صتخدام التكنولوجيا في مجال الت�صنيع الغذائي المنزلي بما ي�صهم في تنمية االقت�صاد االأردني .
تطبيق قواعد الأمن وال�سالمة في مجال ت�سنيع الأغذية منزليا .

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمناهج الت�صنيع الغذائي المنزلي اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ض الت�صنيع الغذائي المنزلي
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

تحديد موا�سفات دار الح�سانة النموذجية. 
اتباع اإجراءات العمل وتنظيمه في دار الح�سانة. 

تحديد مبادئ النمو و مراحله  المختلفة ومظاهر وخ�صائ�س كل منها.  
تحديد الخدمات التي تقدمها المراكز ال�صحية في االأردن لالأم الحامل والمر�صع والطفل. 

تقديم العناية اليومية الالزمة للطفل اإلى عمر 4 �سنوات من حيث : التغذية ، النظافة ، النوم، المالب�ص ، الت�سلية، الألعاب .
اإعداد وجبات غذائية متوازنة وتقديمها للطفل اإلى عمر 4 �سنوات.

تطبيق اإجراءات الأمن وال�سالمة في التعامل مع الطفل.
تحديد الم�سكالت ال�سحية والأمرا�ص ال�سائعة عند الأطفال.

تقديم العناية ال�سحية المنا�سبة لالأطفال في حالت خا�سة .
تقديم العناية  باالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .

ا�صتخدام التكنولوجيا في تخ�ص�س تربية الطفل والعناية به .

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمناهج تربية الطفل اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لتخ�ص�ض تربية الطفل
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النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7

تعرف عنا�سر واأ�س�ص العمل الفني .
توظيف عنا�سر العمل الفني لإنتاج ت�سميمات منزلية متنوعة ذات قيم جمالية. 

تطبيق اأ�س�ص العمل الفني في اإعداد منتجات القت�ساد المنزلي.
تحديد العالقة بين عنا�سر العمل الفني واأ�س�سه في مجالت القت�ساد المنزلي. 

اإدراك القيم الجمالية في منتجات االقت�صاد المنزلي.
توظيف مجاالت الفن ال�صعبي في تخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي.

توظيف التكنولوجيا في اإنتاج االأعمال الفنية المتعلقة بتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي.  

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمنهاج الر�صم والت�صميم اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لمبحث الر�صم والت�صميم



16

النتاج التعلميالرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
االإلمام بفر�س العمل والتوظيف المتاحة للخريج والم�صتويات المهنية وطرق التنمية المهنية.

تحديد حقوق العامل وواجباته في �سوق العمل.
تعرف اأهمية الإدارة في العمل والمنزل ودورها في تطوير مجالت القت�ساد المنزلي.

ا�صتخدام االأ�صاليب العلمية في اإدارة م�صروع �صغير في اأحد مجاالت االقت�صاد المنزلي.
االإلمام بمعايير �صبط الجودة وتوكيدها لرفع كفاءة العمل. 

توظيف التكنولوجيا لتطوير قنوات الت�سويق المتعلقة بمنتجات و خدمات القت�ساد المنزلي.

محاور مبحث علوم الأر�ض والبيئة

يتوقـع من الطالب بعـد درا�صته لمنهاج الإدارة وال�صالمة المهنية اأن يكون قادراً على:

النتاجات التعلمية المحورية لمبحث الإدارة وال�صالمة المهنية



17

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي

اأوًل 
اإنتاج المالب�ض

∑ المن�سوجات
∑ اآالت  الخياطة 

∑ العمليات االأ�صا�صية في الخياطة 
∑ خياطة التنورة والبنطلون
∑ خياطة البلوزة والف�ستان
∑ خياطة مالب�ص الأطفال

∑ الكلف والإك�س�سوارات
∑ ت�سميم الأزياء

∑ الخياطة ال�صناعية
∑ معايير الجودة

∑ الأمن وال�سالمة 
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ثانًيا
التجميل

∑ اأ�سا�سيات مهنة التجميل
∑ التطهير والتعقيم

∑ �سحة ال�سعر
∑ غ�سيل ال�سعر وتجفيفه

∑ لف ال�سعر وت�سريحه
∑ ق�ص ال�سعر

∑ العناية باليدين والقدمين )التطريف والتدريم(
∑ تمويج ال�سعر وتملي�سه

∑ �سبغ ال�سعر
∑ التغذية واللياقة

∑ م�ستح�سرات التجميل
∑ العناية بالب�سرة

∑ تزيين الوجه )المكياج(
∑ الأمن وال�سالمة 

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي
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 ثالًثا 
الت�صنيع الغذائي المنزلي

∑ الغذاء والتغذية
∑ طهو الطعام 

∑ الحبوب والبقوليات 
∑ المخبوزات والحلويات

∑ الخ�صروات والفواكه
∑ الأع�ساب والتوابل

∑ الحليب و منتجات الألبان
∑ �سحة الغذاء و�سالمته

∑ الأمن وال�سالمة 

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي
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رابًعا
تربية الطفل

∑ دار الح�سانة
∑ مراحل النمو

∑ الأم الحامل والمر�سع
∑ الطفل الوليد

∑ الطفل الر�سيع 
∑ الطفل من عمر 1-4 �سنوات

∑ �سالمة الأطفال
∑ العناية ال�سحية بالأطفال

∑ تربية االأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة 
∑ الأمن وال�سالمة 

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي
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خام�ًصا
الر�صم والت�صميم 

∑ الر�سم الهند�سي والوظيفي
∑ مجالت الر�سم وتطبيقاتها 

∑ الزخارف
∑ عنا�سر واأ�س�ص الت�سميم وتطبيقاتها 

∑ مجالت الت�سميم وتطبيقاتها 
∑ التذوق والنقد الفني 

∑ الفن ال�سعبي 

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي
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�صاد�ًصا
الإدارة وال�صالمة المهنية 

∑ ال�سالمة المهنية في العمل والمنزل
∑ العامل و�سوق العمل

∑ الإدارة في العمل والمنزل 
∑ الم�سروعات ال�سغيرة 

∑ الت�سويق.

المحاور الرئي�صة 
 المحاور لتخ�ص�صات القت�صاد المنزلي



تخ�ص�صات/ مباحث االقت�صاد المنزلي
∑ تخ�ص�س اإنتاج المالب�س

∑ تخ�ص�س التجميل
∑ تخ�ص�س الت�صنيع الغذائي المنزلي

∑ تخ�ص�س تربية الطفل
∑ مبحث الر�صم والت�صميم

∑ مبحث االإدارة وال�صالمة المهنية
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                              التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

المن�صوجات

- االألياف الطبيعية 
- االألياف ال�صناعية )م�صادرها وخ�صائ�صها ومراحل ت�سنيعها 

وا�ستعمالتها(
- الخيوط واالأقم�صة

االأجهزة  الم�صتخدمة،  )ال��م��واد  بالمن�صوجات  العناية   -
والأدوات ، غ�سل المن�سوجات وكيها، واإزالة البقع(. 

- اأ�صا�صيات التنظيف الجاف       
عدد ال�صاعات: نظري )18( عملي )48(

 اآلت الخياطة

- اآلة الخياطة المنزلية ووظائفها وملحقاتها وتجهيزها 
وت�سغيلها والعناية بها

- اآالت الخياطة ال�صناعية )الدرزة، الحبكة( ووظائفها 
وملحقاتها وتجهيزها وت�سغيلها والعناية بها

عدد ال�صاعات:  نظري )12( عملي )60(

العمليات الأ�صا�صية في 
الخياطة

- اأدوات الخياطة
- الغرز اليدوية وتنفيذها

- الغرز االآلية وتنفيذها
الخياطات  ال��زوايا(.  المنحني���ة،  )الم�ص��تقيمة،  الدرزات   -
المدعمة  الدرزة  المزدوجة،  الفرن�صية،  الطائرة،  )الخياطة 
ق�س الخياطات، تنظيف الحافات، الورب باأنواعه، �صريط 

التقوية( 
- قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل

     عدد ال�صاعات: نظري )15( عملي )72( 
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                              التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

المن�صوجات

- االألياف الطبيعية 
- االألياف ال�صناعية )م�صادرها وخ�صائ�صها ومراحل ت�سنيعها 

وا�ستعمالتها(
- الخيوط واالأقم�صة

االأجهزة  الم�صتخدمة،  )ال��م��واد  بالمن�صوجات  العناية   -
والأدوات ، غ�سل المن�سوجات وكيها، واإزالة البقع(. 

- اأ�صا�صيات التنظيف الجاف       
عدد ال�صاعات: نظري )18( عملي )48(

 اآلت الخياطة

- اآلة الخياطة المنزلية ووظائفها وملحقاتها وتجهيزها 
وت�سغيلها والعناية بها

- اآالت الخياطة ال�صناعية )الدرزة، الحبكة( ووظائفها 
وملحقاتها وتجهيزها وت�سغيلها والعناية بها

عدد ال�صاعات:  نظري )12( عملي )60(

العمليات الأ�صا�صية في 
الخياطة

- اأدوات الخياطة
- الغرز اليدوية وتنفيذها

- الغرز االآلية وتنفيذها
الخياطات  ال��زوايا(.  المنحني���ة،  )الم�ص��تقيمة،  الدرزات   -
المدعمة  الدرزة  المزدوجة،  الفرن�صية،  الطائرة،  )الخياطة 
ق�س الخياطات، تنظيف الحافات، الورب باأنواعه، �صريط 

التقوية( 
- قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل

     عدد ال�صاعات: نظري )15( عملي )72( 
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التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

خياطة   التنورة والبنطلون

-   تحليل �صكل الج�صم الب�صري
اأدوات القيا�س والر�صم  -

القيا�صات الالزمة لر�صم المخطط االأ�صا�صي للتنورة.  -
ر�صم المخطط االأ�صا�صي للتنورة  -
التحوير بالبن�صات والتو�صيعات  -

ر�صم الكمر  -
تنفيذ العمليات االأ�صا�صية قي خياطة التنورة والبنطلون:  -

∑ الدرزة المدعمة 
∑ البن�سات

∑ الك�سرات،الزم، الفق�سات 
∑ الجيوب

∑ المغلقات باأنواعها وتركيبها
∑ الق�سات)الطولية، العر�سية (

∑ الح�سوات باأنوعها وتثبيتها
∑ اإعداد القما�ص للتف�سيل

∑ خياطة التنورة و�صبط جودتها  
ر�صم المخطط االأ�صا�صي للبنطلون وتحويره  -

تف�صيل البنطلون .  -
خياطة  البنطلون و�صبط جودته.  -

قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل  -
عدد ال�صاعات :   نظري )33( عملي )132(

الكلف   والإك�ص�صوارات

- اأنواع الكلف واالإك�ص�صوارات  )موا�صفاتها و�صروط اختيارها(
- اأثرها على مظهر القطعة وال�صخ�صية

- تركيب ) الدانتيل، البريم، الورود، الخرز والبرق(
- ت�صكيل االأزرار والعراوي.

- تنفيذ االإبليك، الترقيع،التنجيد
- اآلة التطريز ال�سناعية، ووظائفها وملحقاتها وتجهيزها وت�سغيلها.
- مواد التطريز الآلي: موا�سفاتها، اأ�س�ص اختيارها، والأقم�سة التي تنا�سبها

عدد ال�صاعات: نظري )12( عملي) 48(
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التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

خياطة البلوزة والف�صتان

- اأ�صا�صيات ر�صم المخطط االأ�صا�صي للبلوزة وتحويره
- القيا�صات الالزمة لر�صم المخطط االأ�صا�صي  للبلوزة

- ر�صم المخطط االأ�صا�صي للبلوزة
الق�صات الطولية  بالبن�ص�ات والتو�ص���يعات و  - تح�وير المخ�طط االأ�ص�ا�صي 

والعر�سية.
- اأ�صكال حفرة الرقبة )الفتحات(

- ر�صم اأ�صكال حفرة الرقبة 
- المردات 

- ر�سم المردات
- اأنواع الياقات واأ�صكالها

- ر�صم الياقات باأ�صكالها المختلفة
- االأكمام المنف�صلة والمت�صلة

- ر�صم االأكمام المنف�صلة والمت�صلة وتحويرها.
- العمليات االأ�صا�صية في خياطة البلوزة )الفتحات، الياقات، المردات ، 

الأكمام، الأ�ساور(
- تحوير المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى مخطط 

     ∑ بلوزة 
     ∑ ف�ستان 

- تف�صيل البلوزة وخياطتها و�صبط جودتها.
- تف�صيل الف�صتان وخياطته و�صبط جودته.

- قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل
عدد ال�صاعات: نظري )21( عملي )108( 
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التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س

الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

ت�صميم الأزياء

- عنا�صر الت�صميم
-  اأ�ص�س الت�صميم

- اأ�صا�صيات ر�صم المانيكان
- ر�صم المانيكان

- اأ�صا�صيات ر�صم ت�صاميم مختلفة على المانيكان
-  ر�صم ت�صاميم مختلفة )تنانير،بلوزات، اأكمام، مكمالت(

- االأزياء عبر الح�صارات
- االأزياء ال�صعبية في االأردن

- اأ�صا�صيات ر�صم ت�صاميم متطورة الأزياء �صعبية
- اأ�صا�صيات ت�صميم مجموعة اأزياء متكاملة

- ت�صميم مجموعة اأزياء متكاملة، �صعبية ومتطورة 
- اأ�صا�صيات ر�صم وت�صميم االأزياء حا�صوبيا

- ر�صم االأزياء حا�صوبيا

عدد ال�صاعات: نظري )24( عملي )72(
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التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س

الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

خياطة مالب�س الأطفال

- موا�صفات مالب�س االأطفال
- القيا�صات الالزمة لر�صم مخططات مالب�س االأطفال

- اأ�صا�صيات ر�صم  المخطط االأ�صا�صي لمالب�س االأطفال
- ر�صم  المخطط االأ�صا�صي لمالب�س االأطفال )بلوزة، تنورة، ف�صتان(

- تحوير المخطط االأ�صا�صي لمالب�س االأطفال لت�صاميم متنوعة 
)بلوزة،تنورة، ف�ستان(

- تف�صيل مالب�س االأطفال ) بلوزة،تنورة، ف�صتان(
- خياطة مالب�س االأطفال ) بلوزة، تنورة، ف�صتان(و�صبط جودتها

- تدوير قطع المالب�س القديمة اإلى قطع مالب�س وت�صاميم جديدة.
- قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل .

ال�صاعات:نظري )18( عملي)96( 

الخياطة ال�صناعية

- الموؤ�ص�صات العاملة في قطاع �صناعة االألب�صة الجاهزة.
- مراحل اإنتاج المالب�س �صناعيًا.

- مكونات الخط االإنتاجي.
- معدات واآالت الخياطة ال�صناعية:

∑ اآلت فرد القما�ص
∑ اآلت الق�ص.

∑ اآالت الخياطة )الدرزة، الحبكة، األلقطة، العراوي، االأزرار،الر�س(
∑ اآلت ومعدات الكي.

∑ اآلت ومعدات الطي والتغليف.
- اأ�صا�صيات ر�صم المخطط االأ�صا�صي ال�صناعي
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التخ�ص�س                                                                                                            اإنتاج المالب�س

الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

يتبع )الخياطة ال�صناعية(

- ر�صم المخطط االأ�صا�صي ال�صناعي.
- تنفيذ العمليات التح�صيرية في الخي�اطة ال�صناعية.

- خياطة البلوزة وكيها وتغليفها و�صبط جودتها.
- ح�ساب تكلفة خياطة القطــــــعة الواحدة المنتجة:

 ∑ توا�سي )خياطة منزلية(     
 ∑ �سناعًيا

- درا�صة الجدوى لم�صروع مخيطة.
                        عدد ال�صاعات نظري ) 27( عملي ) 84( 
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الم�صتوى  الأول  /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحـور الرئي�س: المن�صوجات  )48/18 ( �صاعة                    

المحاور الفرعية:   ∑ الألياف الطبيعية وال�سناعية.  ∑ الخيوط واالأقم�صة.    ∑ العناية بالمن�سوجات )غ�سل ،كي ، اإزالة بقع(.

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

يتوقع من الطالب اأن يكون 
قادرا على:

المفاهيم  اكت�ص�����اب   -
العلـميــة  والمعرفـــــة 
العمليـة  والمهـــارات 
بالمن�سوجات  المتعلقة 
وال�سناعيــة  الطبيعيــة 

والعناية بها. 
مح�ركات  ا�ص����تخدام   -
ا�ستق�ساء  في  البحث 
المعرفة العلمية المتعلقة 

بالمن�سوجات.
االأمن  بقواعد  االلتزام   -
ال�سالمة  ــــراءات  واإج

العامة في اأثناء العمل.
- تطبيق مهارات االت�ص�ال 
والتــوا�ســل في العمل 
الجماعي مع الآخرين.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

االأل��ي��اف  اأن����واع  يو�صح   -
وال�سناعيــــــة  الطبيعـيـــة 
ت�سنيعـــــها  ومـراحــــل 
وخ�سائ�سها وا�ستعمالتها.

الخيوط  غزل  طرق  يو�صح   -
ومـوا�سفاتـها  واأنواعهــــا 

وا�ستعمالتها.
االأق��م�����ص��ة  اأن�����واع  ي��ب��ي��ن   -
وموا�صفاتها وا�صتخداماتها 
وتجهيزها  �سبغها  وطرق 

والعناية بها.
في  التكنولوجيا  يوظ������ف   -
في  الم�ستجدات  متابعة 

مجال المن�سوجات.
- يطبق قواعد االأمن وال�صالمة 
التطبيقات  اإجــراء  اأثناء  في 

العملية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
-  يو�صح اأنواع االألياف الطبيعية و م�صادرها ومراحل ت�صنيعها.

حيث  من  والحيوانية(  )النباتية  الطبيعية  االألياف  بين  يقارن   -
خ�سائ�سها و ا�ستعمالتها.

وم�صادرها  ال�صناعية  الن�صيجية  االأل��ي��اف  اأن���واع  يو�صح   -
وخ�سائ�سها ومراحل ت�سنيعها وا�ستعمالتها.

- يو�صح طرق غزل الخيوط واأنواعها وموا�صفاتها وا�صتعماالتها.

- يبين اأنواع التراكيب الن�صيجية وخ�صائ�صها وا�صتعماالتها.
- يو�صح عمليات التجهيز العام والخا�س لالأقم�صة وا�صتعماالته.

- يو�صح اأ�صا�صيات غ�صل المالب�س والمواد الم�صتخدمة فيها.
- يو�صح اأنواع اأجهزة الغ�صيل والتجفيف

المالب�س  الالزمة لكي قطع  االأجهزة واالأدوات  اأنواع  يو�صح   -
وموا�سفاتها وا�ستعمالتها.

- يو�صح اأ�صا�صيات عملية كي المالب�س. 
- يحدد االأ�ص�س العامة الإزالة البقع المختلفة عن المن�صوجات.

- يو�صح اأ�صا�صيات التنظيف الجاف.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
الالزمة  االأولية  بالتح�صيرات  يقوم   -

للتطبيقات العملية في الم�سغل.
الطبيعية  االألياف  خوا�س  يفح�س   -

)القطن، الكتان، ال�سوف، الحرير(. 
ال�صناعية  االألياف  خوا�س  يختبر   -

)التحويلية والتركيبية(.
- يقارن بين خيوط ال�صداة واللحمة في 

القما�ص.
وينفذها  الن�صيجية  التراكيب  ير�صم   -

)ال�سادة، المبرد، الأطل�ص(.
-  يغ�صل قطع المالب�س المختلفة.

- يكوي قطع المالب�س المختلفة وفق 
المعايير المحددة.

المختلفة  االأقم�صة  عن  البقع  يزيل   -
)بقع  المنا�سبة  المواد  با�ستعمال 

قديمة/حديثة(
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

البطاقات  على  الموجودة  الدولية  والرموز  االإ�صارات  يف�صر   -
التعريفية للمالب�ص.

داخل  وال�صالمة  االأم��ن  قواعد  يطبق   -
الم�سغل.

ويعيد  وتجهيزاته  العمل  مكان  ينظف   -
ترتيبه.
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الم�صتوى  الأول  /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحـور الرئي�س: اآلت الخياطة )60/12( �صاعة      

المحاور الفرعية:   ∑ اآلة الخياطة المنزلية.        ∑ اآلة الدرزة ال�سناعية.        ∑ اآلة الحبكة ال�سناعية . 

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
- اكت�صاب مهارة قراءة كتيبات 
باآالت  الخا�صة  التعليمات 

الخياطة.
المعرفة والمهارات  اكت�صاب   -
با�صتخدام  المتعلقة  العملية 

اآالت الخياطة.
االأمن  قواعد  بتطبيق  االلتزام   -
اأثناء  في  ال�سالمة  واإجــراءات 

العمل.
البحث  محركات  ا�صتخدام   -
العلمية  المعرفة  ا�ستق�ساء  في 
ــاآلت  ب المتعلقة  الحديثة 

الخياطة وا�صتخداماتها.
- المحافظة على اآالت الخياطة 
ومعداتها لتدوم لفترة اأطول.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

التعليمات  كتيبات  يقراأ   -
الخا�صة باآالت الخياطة.

اآالت  اأن����واع  ي��و���ص��ح   -
ال��خ��ي��اط��ة وم��ع��دات��ه��ا 

واأ�س�ص ت�سغيلها.
واآالت  معدات  ي�صتخدم   -
تعليمات  وفق  الخياطة 

ال�سركة ال�سانعة.
واآالت  بمعدات  يعتني   -

الخياطة 
االأم���ن  ق��واع��د  ي��ط��ب��ق   -
وال�سالمة في اأثناء العمل 

في الم�سغل         

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
وموا�صفاتها  الخياطة  اآالت  اأن��واع  يحدد   -
في  الواردة  التعليمات  ح�سب  وا�ستعمالتها 

الكتيبات المرفقة معها.
)درزة،  الخياطة  اآالت  ت�صغيل  اأ�ص�س  يو�صح   -

حبكة(
- يحدد اأجزاء اآلة الخياطة المنزلية ووظائفها.

كل  ووظيفة  ال�صناعية  الدرزة  اآلة  اأجزاء  يحدد   -
منها.

- يحدد اأجزاء اآلة الحبكة ال�صناعية ووظائفها.

- يو�صح اأ�صا�صيات تقديم ال�صيانة الوقائية الآالت 
الخياطة ومعداتها.

اآلت  التعامل مع م�سكالت  اأ�سـ�ص  يو�سح   -
ال�صناعية  وال���درزة  )المنزلية  الخياطة 

والحبكة(.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
للتطبيقات  الالزمة  الأولية  بالتح�سيرات  يقوم   -

العملية في الم�سغل.

التعليمات  وفق  المنزلية  الخياطة  اآلة  ي�صغل   -
المحددة. 

التعليمات  وفق  ال�صناعية  ال��درزة  اآلة  ي�صغل   -
المحددة.

وفق  وي�سغلها  ال�سناعية  الحبكة  اآلـة  يح�سر   -
التعليمات المحددة. 

- يقدم ال�صيانة الوقائية الآالت الخياطة ومعداتها.
- يتدبر الم�سكالت التي قد تعتر�سه في اأثناء 
والدرزة  )المنزلية  الخياطة  اآالت  ا�صتخدام 

ال�سناعية والحبكة(.
- يطبق قواعد االأمن وال�صالمة داخل الم�صغل.
- ينظف مكان العمل وتجهيزاته ويعيد ترتيبه.

        



38

الم�صتوى  الأول  /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: العمليات الأ�صا�صية في الخياطة )15/ 72( �صاعة        

المحاور الفرعية:   ∑ الغرز اليدوية.    ∑ الغرز الآلية.      ∑ الدرزات.             ∑ الخياطات.       

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

يتوقع من الطالب اأن يكون 
قادرا على:

الــمــعــرفــة  ــاب  ــ�ــس اكــت  -
والمهارات العمليــــة 
باأ�سا�سيات   المتعلقة 
المالب�ص  قطع  خياطة 

المختلفة.
محركات  ا�صتخدام   -
البحث في ا�ستق�ساء 
العلميــــــة  المعرفة 
باأ�سا�سيات  المتعلقة 

الخياطة .
- االلتزام بتطبيق قواعد 
الأمــــن واإجـــــراءات 
ــاء  ــن ــي اأث الــ�ــســالمــة ف

العمل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

غ��رز  اأن�����واع  ي��و���ص��ح   -
الخياطة اليدوية واالآلية .

- ينفذ غرز الخياطة اليدوية 
والآلية .

العمليات  اأن��واع  يو�صح   -
االأ�صا�صية في الخياطة.

اأنواع العمليات  - ينف������ذ 
االأ�صا�صية في الخياطة.

اال���ص��ت��ه��الك  ي��ر���ص��د   -
ــمــواد  ال ا�ستعمال  ــي  ف
ــاء  ــن اأث ــي  ف والأدوات 

العمل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح اأنواع الغرز اليدوية وموا�صفاتها وا�صتخداماتها.

 
- يو�صح اأنواع الغرز االآلية وموا�صفاتها وا�صتخداماتها.

- يو�صح اأ�صكال الدرزات الم�صتخدمة في الخياطة.

في  الم�صتخدم����������ة  الخياط����ات  اأنواع  يو�ص�ح   -
خياطة المالب�ص. 

ال��درزة  المزدوجة،  الفرن�صية،  الطائرة،  )الخياطة 
الحافات، خياطة  تنظيف  الخياطات،  ق�س  المدعمة، 

الورب باأنواعه، خياطة �صريط التقوية(

- يبين اأ�صا�صيات اإ�صالح المالب�س.
القديمة  المالب�س  قطع  من  اال�صتفادة  اأهمية  يو�صح   -

لإنتاج قطع جديدة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يق�����وم بالتح�ص���يرات االأولي��������ة 
في  العملية  للتطبيقات  الالزمــة 

الم�سغل .
- ينفذ الغرز اليدوية باأنواعها.

- ينفذ الغرز االآلية باأنواعها.
- ين��ف����ذ االأ�ص���كال المختلفة للدرزات 

)الم�ستقيمة، المنحنية، الزوايا(.
للخياطات  المختلفة  االأنواع  ينف��ذ   -
الفرن�صية،  الطائرة،  )الخياطة 
المزدوجة، الدرزة المدعمة ق�ص 
الحافات،  تنظيف  الخياطات، 
الورب باأنواعه، �صريط التقوية (.

- ينفذ عملية تدوير المالب�س القديمة.
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الم�صتوى  الثاني /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: خياطة التنورة والبنطلون ) 33 / 132(  �صاعة     

المحاور الفرعية: ∑ تحليل �سكل الج�سم الب�سري.                          ∑ اأدوات القيا�ص والر�سم.                        ∑ ر�صم المخطط االأ�صا�صي للتنورة وملحقاتها.

                          ∑ ر�صم المخطط االأ�صا�صي للبنطلون.            ∑ خياطة التنورة والبنطلون. 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

والمهارات  المعرفة  اكت�صاب   -
العملية المتعلقة بر�صم المخطط 
والبنطلون  للتنورة  الأ�سا�سي 

وتحويرهما و خياطتهما. 
-  ا�صتخدام تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة  المعرفة  ا�ستق�ساء  في 

في مجال خياطة المالب�ص.
-  االلتزام بتطبيق معايير �صبط الجودة

      في خياطة التنورة والبنطلون.
الأمـــن  بــقــواعــد  اللـــتـــزام   -
ا�صتخدام  اأثناء  في  وال�صالمة 

الأجهزة والأدوات.
- اإظهار اتجاه اإيجابي نحو العمل 

في مهنة الخياطة.
ا�صتعمال  في  اال�صتهالك  تر�صيد   -
في  والطاقة  والأدوات  المواد 

اأثناء العمل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

ر�سم  ــيــات  ــا�ــس اأ�ــس يــبــيــن   -
مخططات قطع المالب�س 

وتحويرها وخياطتها .
- ير�صم المخطط االأ�صا�صي 
للتنورة ويحوره لت�ساميم 

متنوعة وينفذ خياطتها.
- ير�صم المخطط االأ�صا�صي 
ــوره  ــح لــلــبــنــطــلــون وي
وينفذ  متنوعة  لت�ساميم 

خياطته.
اال���ص��ت��ه��الك  ي��ر���ص��د   -
الــمــواد  ا�ستعمال  ــي  ف
ــاء  ــن اأث ــي  ف والأدوات 

العمل.
ــودة  ــج ال مــعــايــيــر  يــطــبــق   -
ــورة  ــن ــت ــاطــة ال فـــي خــي

والبنطلون.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
واأثرها  الب�صري  الج�صم  اأ�صكال  يو�صح   -

في عملية خياطة قطع المالب�ص .
والر�صم  القيا�س  اأدوات  اأن��واع  يو�صح   -
الم�صتخدمة في مجال خياطة المالب�س 

وموا�صفاتها وا�صتخداماتها .
يحدد مواقع الخطوط االأ�صا�صية للج�صم   -

على الج�سم النموذج )المانيكان(.
بح�صب  التنورة  اأ�صكال  بين  يميز   -

الخطوط الخارجية للت�صميم .
االأ�صا�صي  المخطط  مفاهيم  بين  يميز   -

والمحوروالمخطط النهائي للتنورة .
الأخذ  الج�صم  تجهيز  اأ�ص�س  يو�صح   -
التنورة  مخطط  لر�صم  الالزمة  قيا�صاته 

والبنطلون .
لر�صم  المختلفة  القيا�صات  اأنواع  يبين   -
واأ�ص�س  المالب�س  قطع  مخططات 

قيا�سها .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يقوم بالتح�صيرات االأولية الالزمة للتطبيقات 

العملية في الم�سغل .

بالطريقة  ال�صخ�صي  الج�صم  قيا�صات  ياأخذ   -
ال�سحيحة وينظمها في جدول خا�ص .

المخطط  لر�صم  الالزمة  القيا�صات  يحدد   -
الأ�سا�سي للتنورة.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

ر�صم  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ي��و���ص��ح   -
المخطط االأ�صا�صي للتنورة.

المخطط  اأ�ص�س تحوير  - يو�صح 
لت�ساميم  للتنورة  الأ�سا�سي 

متنوعة.

- ير�صم المخطط االأ�صا�صي للتنورة بالمقا�صات المعيارية.
القيا�صات  للتنورة وفق  - يعدل المخطط االأ�صا�صي المعياري المعدل 

ال�صخ�صية.
- ينقل المخطط االأ�صا�صي للتنورة من ورق الر�صم اإلى الورق 

المقوى )الكرتون( مع جميع بياناته .
- ينقل جميع خطوط المخطط االأ�صا�صي المعدل الكرتوني اإلى ورق 

ر�صم المخططات بجميع بياناته .
- يعد المخطط الكرتوني النهائي والورقي وفق الموا�صفات المحددة.
- ير�صم م�صافات الخياطة حول خطوط المخطط الورقي وفق االأبعاد 

المحدد.
- ير�صم الكمر ومرده باأ�صكاله المختلفة.

- يحور المخطط االأ�صا�صي للتنورة  اإلى مخطط بن�صة واحدة من االأمام 
مع اليفازيه .

.)A(يحورالمخطط االأ�صا�صي للتنورة اإلى مخطط تنورة اأ�صا�س -
- يحور المخطط االأ�صا�صي للتنورة اإلى مخطط تنورة بق�صات طولية.

- يحور المخطط االأ�صا�صي للتنورة اإلى مخطط تنورة بق�صة عر�صية مع 
ق�سات طولية مو�سعة .

غير  بق�صة  تنورة  مخطط  اإلى  للتنورة  االأ�صا�صي  لمخطط  يحورا   -
متماثلة.

من  بك�صرتين  تنورة  مخطط  للتنورةاإلى  االأ�صا�صي  المخطط  يحور   -
االأمام وفق�صة من الخلف .

- يعد مخطط تنورة ن�صف دائرية )كلو�س( .
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

- يو�صح اأنواع البن�صات الم�صتخدمة في خياطة المالب�س.
قطع  في  الم�صتخدمة  التو�صيعات  اأن��واع  يو�صح   -

المالب�ص.
- يبين اأ�صكال الجيوب في قطع المالب�س وموا�صفاتها 

واأ�س�ص تجهيزها.

- يبين اأنواع المغلقات الم�صتخدمة في قطع المالب�س 
وموا�سفاتها.

- يبين اأنواع الق�صات.
المالب�س  في  الم�صتخدمة  الح�صوات  اأنواع  يبين   -

وموا�سفاتها. 
- يبين اأ�صا�صيات تف�صيل التنورة.

تف�صيل  لعملية  القما�س  اإعداد  اأ�صا�صيات  يو�صح   -
المالب�ص وخياطتها.

وخياطتها  التنورة  اأجزاء  تجميع  اأ�صا�صيات  يبين   -  
وفق معايير محددة.

التنورة  على  وتجهيزها  البطانات  اأنواع  يو�صح   -
وتركيبها.

- يو�صح معايير جودة خياطة التنورة.

- ينفذ خياطة البن�صات باأ�صكالها المختلفة.
- ينفذ خياطة التو�صيعات )الك�صرات، الفق�صات، الزم(.

- ينفذ الدرزات التجميلية على اأجزاء قطعة المالب�س.
داخلي  منحنية،  )بزاوية،  باأ�صكالها  الجيوب  يجهز   -

مخفي، داخلي بق�صة(
- يثبت الجيوب في مواقعها.

)ال�صحاب  المختلفة.  باأنواعها  المغلقات  خياطة  ينفذ   -
الكب�سايات،  الكبا�سات،  الأزرار،  العروة،  باأنواعه، 

المطاط، ال�صريط الال�صق(.
- ينفذ خياطة الق�صات باأ�صكالها المختلفة .

- يثبت الح�صوات باأنواعها المختلفة في مواقعها في قطع 
المالب�ص.

المحددة  الت�صاميم  لتنفيذ  الالزم  القما�س  كمية  يقدر   -
للتنورة.

- يعد القما�س للتف�صيل وطرق ثنيه. 
- يثني القما�س بالطرق المختلفة وفق معايير محددة.

- يجمع اأجزاء التنورة  ح�صب الت�صميم )�صراجة( .
- ي�صبط التنورة على الج�صم .

- يعدل العيوب المختلفة للتنورة .
- ينفذ خياطة التنورة با�صتخدام اآلة الخياطة .

- يق�س البطانة ويجهزها ويركبها على التنورة.
- يجهز الكمر ويثبت الح�سوات عليه ويركبه على التنورة.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
الرئي�صة 

النتاجات العامة  
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية للم�صتوى

- يو�صح اأ�صا�صيات ر�صم المخطط 
الأ�سا�سي للبنطلون.

- يو�صح اأ�ص�س تحوير المخطط الأ�سا�سي 
للبنطلون لت�ساميم متنوعة.

وخياطته  البنطلون  تف�سيل  مراحل  يبين   -
و�صبط جودته. 

- يو�سح اأ�سا�سيات تجميع اأجزاء البنطلون 
وخياطته وفق معايير محددة.

- يركب المثبتات .
- ي�صبط م�صافة الذيل .

- يكوي التنورة .
- يراقب جودة خياطة التنورة .

- ير�صم المخطط االأ�صا�صي المعياري وال�صخ�صي للبنطلون .

- يحور المخطط االأ�صا�صي للبنطلون لت�صاميم متنوعة.

- يعد القما�س للتف�صيل ويجهزه ويثنيه .
- يوزع اأجزاء المخطط على القما�س ويثبتها .

- يق�س القما�س وفق تعليمات محددة.
- ينقل عالمات الخياطة اإلى القما�س بالطريقة المنا�صبة.

- يجمع اأجزاء البنطلون ح�صب الت�صميم )�صراجة( .
- ي�صبط البنطلون على الج�صم .

- يخيط البنطلون ح�صب التعليمات ويكويه.
- يراقب جودة خياطة البنطلون .

- ينظف مكان العمل ويجهزه ويعيد ترتيبه.
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الم�صتوى  الثاني /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: الكلف والإك�ص�صوارات )48/12( �صاعة          

المحاور الفرعية:   ∑ الكلف .                  ∑ الإك�س�سوارات .                       ∑ التطريز الآلي.

النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

ال��م��ع��رف��ة  اك���ت�������ص���اب    -
والمهارات العملية المتعلقة 
والإك�س�سوارات  بالكلف 
وموا�صفاتها وا�صتخداماتها 

في المالب�ص .
الكلف  اأه��م��ي��ة  ت��ق��دي��ر   -
والإك�س�سوارات في اإ�سفاء 
قطع  على  الجمالية  ال�سفة 

المالب�ص المنفذة .
متنوعة  ت�صاميم  اب��ت��ك��ار   -
وكلف  لإكــ�ــســ�ــســوارات 

با�صتخدام الحا�صوب.
االجتماعية  القيم  مراعاة   -
ال����ص���ت���خ���دام ال��ك��ل��ف 

والإك�س�سوارات .

يكون  اأن  الطالب  مــن  يتوقع 
قادرا على اأن:

الكلف  ــواع  اأن يو�سح   -
والإكـــ�ـــســـ�ـــســـوارات 
واأ�سا�سيات  وموا�سفاتها 

اختيارها وطرق تثبيتها. 
- ينفذ اأنواع مختلفة للكلف 

يدويا واآليا.
اأ�ــســ�ــص  ـــح  ـــو�ـــس ي  -
الآلــي  التطريز  ومبادئ 

وا�صتخداماته.
متنوعة  ت�ساميم  يبتكر   -
من  واإك�س�سوارات  لكلف 

قطع مالب�ص قديمة .
في  اال���ص��ت��ه��الك  ي��ر���ص��د   -
ا�صتخدام المواد واالأدوات 
ــز الــكــلــف  ــي ــجــه فـــي ت
وتثبيتها  والإك�س�سوارات 

على المالب�ص.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يو�سح اأنواع الكلف وتاأثيرها على المالب�ص.  -
يبين طرق تركيب الكلف باأنواعها.  -

المواد  من  اال�صتفادة  اأهمية  يبين   -
القديمة  المالب�ص  وقطع  المتوافرة 
للكلف  جديدة  ت�ساميم  ابتكار  في 

والك�س�سوارات .
االإك�����ص�����ص��وارات  اأن����واع  يو�صح   -
وموا�سفاتها وتاأثيرها على المالب�ص. 

- يحدد اأجزاء اآلة التطريز ومعداتها ووظائفها.
التطريز  اآلة  ت�سغيل  اأ�ســ�ص  يو�سح   -

ووظائفها و طرق �سيانتها.
- يبين اأ�س�ص اختيار موا�سفات مواد 
التطريز اللى والأقم�سة التي تنا�سبها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
للتطبيقات  الالزمة  االأولية  بالتح�صيرات  يقوم   -

العملية في الم�سغل .
- يركب الدانتيل وال�سرطة والبريم على حواف القما�ص.

- ي�صكل الورود المختلفة.
- يركب الخرز والبرق باأ�صكاله المختلفة .

- ي�صكل االأزرار والعراوي .
- ينفذ غرز التطريز اليدوية .

- يعد نموذج قطعة اأبليك ويق�صه وينفذه .
- يعد نموذج تنجيد ويق�صه وينفذه .

من  واإك�ص�صوارات  لكلف  متنوعة  ت�صاميم  ينفذ   -
المواد والقطع المتوافرة.

- يربط ربطة العنق باأ�صكال مختلفة.
- ينفذ ت�صكيالت مختلفة الأغطية الراأ�س.

- ي�صغل اآلة التطريز وفق التعليمات المحددة .
- ينفذ ت�صاميم متنوعة با�صتخدام التطريز االآلي.

- يقدم ال�صيانة الوقائية الآلة التطريز.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
الرئي�صة 

ــة   ــام ــع الـــنـــتـــاجـــات ال
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية للم�صتوى

اإظهار اتجاه اإيجابي   -
ــعــمــل في  ال ــحــو  ن
مجال التطريز الآلي 

على المالب�ص.
االل���ت���زام ب��ق��واع��د   -
وال�سالمة  الأمـــن 
ا�صتخدام  اأثناء  في 
ـــــــــزة  ـــــــــه الأج

والأدوات.

- يبين تقنيات التطريز االآلي .
- يبتكر ت�صاميم متنوعة للكلف 

واالإك�ص�صوارات با�صتخدام 
الحا�سوب.

- يبتكر وي�صمم نماذج الإك�ص�صوارات وكلف با�صتخدام الحا�صوب.
- يطبق اإجراءات ال�صالمة و ال�صحة المهنية داخل الم�صغل.

- ير�صد ا�صتهالك المواد في اأثناء تنفيذ التمارين.
- ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه. 
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الم�صتوى  الثالث /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: خياطة البلوزة والف�صتان ) 21/ 108( �صاعة             

المحاور الفرعية: ∑ اأ�صا�صيات ر�صم المخطط العلوي وتحويره. ∑ العمليات الأ�سا�سية في خياطة البلوزة . ∑ اأ�صا�صيات ر�صم مخطط الف�صتان وتحويره وخياطته.      

للمحاور  العامة  النتاجات 
الرئي�صة 

ــاجــات الــعــامــة   ــت ــن ال
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية للم�صتوى

يتوقع من الطالب اأن يكون 
قادرا على:

ــاب الــمــعــرفــة  ــس ــ� ــت اك  -
العملية  والمهارات 
الــمــتــعــلــقــة بــر�ــســم 
االأ�صا�صي  المخطط 
للبلوزة والف�ستان 
وتـــحـــويـــرهـــمـــا 

وخياطتهما.
بمعايير �صبط  االلتزام   -
خياطة  فــي  الــجــودة 

البلوزة والف�ستان.
تكنولوجيا  ا�صتخدام   -
في  الــمــعــلــومــات 
ــاء  ــقــ�ــس ــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ا�ــس
الحديثة  المعرفـــة 
خياطة  ــال  ــج م ــي  ف

المالب�ص.

اأن  الطالب  من  يتوقع 
يكون قادرا على اأن:

- يو�صح اأ�صا�صيات 
المخطط  ر�صم 
لقطع  الــعــلــوي 
ـــص  ـــ� ـــالب ـــم ال
ــــره  ــــوي ــــح وت

وخياطته.
المخطط  ير�صم   -
ـــي  ـــس ـــا� ـــس الأ�
للبلوزة ويحوره 
متنوعة  لت�ساميم 
وينفذ خياطتها.

المخطط  ير�صم   -
ـــي  ـــس ـــا� ـــس الأ�
لــلــفــ�ــســتــان 
ويــــــحــــــوره 
متنوعة  لت�ساميم 

وينفذ خياطته.

قادرا على  اأن يكون  الطالب  يتوقع من 
اأن:

- يبين اأ�ص��ا�صي��ات وم��راحل ر�ص�م 
المخطط االأ�صا�صي للبلوزة.

لر�صم  التح�صيرية  العم�ليات  يبين   -
العلوي  االأ���ص��ا���ص��ي  المخطط 

وتحويره. 
- يو�صح اأ�صا�صيات تحوير المخطط 
بالبن�سات  العلوي  الأ�سا�سي 

والق�سات والتو�سيعات .

الرقبة  ح��ف��رة  اأ���ص��ك��ال  يبين   -
)الفتحات( والمردات واأهميتها 

واأ�سا�سيات ر�سمها وتحويرها.
المنف�صلة  الياقات  اأن��واع  يبين   -

والمت�سلة.
الياقات  ر�صم  اأ�صا�صيات  يو�صح   -

وتحويرها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يقوم بالتح�صيرات االأولية الالزمة للتطبيقات العملية في الم�صغل.

- يحدد القيا�صات الالزمة لر�صم المخطط االأ�صا�صي
- ير�صم المخطط االأ�صا�صي للجزء العلوي بالمقا�س المعياري.
- يعدل المخطط االأ�صا�صي للبلوزة وفق القيا�صات ال�صخ�صية.

- ينقل المخطط االأ�صا�صي للبلوزة من ورق ر�صم المخططات اإلى الورق المقوى.

- يحور المخطط االأ�صا�صي العلوي بنقل بن�صة ال�صدر اإلى مواقع مختلفة .
- يحور بن�صة ال�صدر والخ�صر اإلى اأ�صكال مختلفة )كالك�صرة ،والثنية المدروزة 

)الغبنة(، والتو�سيعات(. 
- يحور المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى مخطط بق�صات طولية .

 - يحور المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى مخطط بق�صات عر�صية.
- يحور البن�صة في المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى ق�صة مع تو�صيعات

- ير�صم حفرة الرقبة باأ�صكال مختلفة )�صكل v، مربع، دائري(. 
- ير�صم الفتحات والمردات باأ�صكال مختلفة.)عادي، ب�صفين اأزرار، غير متماثل(

- ير�صم مخططات الياقات المنف�صلة )الم�صطحة )البيبي(، الع�صكرية، ال�صبور، 
القمي�ص (.

- ير�صم مخططات الياقات المت�صلة )ال�صال( .
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للمحاور  العامة  النتاجات 
الرئي�صة 

العامة   النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية للم�صتوى

االل���ت���زام ب��ق��واع��د   -
وال�سالمة  الأمـــن 
ا�صتخدام  اأثناء  في 
ـــــــــزة  ـــــــــه الأج

والأدوات.
م��ه��ارات  تطبيق    -
والتوا�سل  الت�سال 
في العمل الجماعي 

مع الآخرين.

- يبين العمليات 
ــة  ــي ــس ــا� ــس الأ�
مة  لم�صتخد ا
خياطة  فـــي 
ــــوزة  ــــل ــــب ال

والف�ستان.
معايير  يطبق   -
ـــــودة  ـــــج ال
خياطة  فـــي 
ــــوزة  ــــل ــــب ال

والف�ستان.
ي���ر����ص���د   -
اال���ص��ت��ه��الك 
ا�صتخدام  في 
ــــــمــــــواد  ال
ت  ا و د لأ ا و
والتجهيزات 
خياطة  فـــي 
ــــوزة  ــــل ــــب ال

والف�ستان.

االأك��م��ام  اأن�����واع  ي��و���ص��ح   -
واأ�صكالها المختلفة.

ر�صم  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ي��و���ص��ح   -
المخطط االأ�صا�صي للكم.

يبين اأ�صا�صيات تحوير االأكمام   -
والأ�ساور.

خياطة  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  ي��ح��دد   -
الفتحات، المردات، الياقات.

تجه��يز  اأ�ص���ا�صيات  يو�ص��ح   -
الأكمام وفتحاتها وتركيبها.

- ير�صم المخطط االأ�صا�صي للكم بالمقا�س المعياري .
- يحدد الخطوط االأ�صا�صية لتحوير المخطط االأ�صا�صي للكم  

- يحور المخطط االأ�صا�صي للكم اإلى مخطط كم القمي�س .
- يحور المخطط االأ�صا�صي للكم اإلى مخطط كم مك�صم .

- يحور المخطط االأ�صا�صي للكم اإلى مخطط كم ق�صيرمع تحويراته .
- يعدل المخطط العلوي  لر�صم كم الكيمونو باأطوال مختلفة .

- ير�صم مخطط كم الركالن باأ�صكال مختلفة
 ، القمي�ص  كم  )اأ�سوارة  المختلفة  باأ�صكالها  الكم  اأ�صوارة  مخطط  ير�صم   -

اأ�سوارة الكم الفرن�سية ، اأ�سورة كم على �سكل ثنية (  .
- يجهز ال�صجافات باأ�صكالها المختلفة ويركبها. 

- ينفذ خياطة الفتحات باأ�صكالها المختلفة.
- يجهز المردات باأ�صكالها المختلفة.

- يجهز الياقات ويخيطها الم�صطحة )بيبي(، الع�صكرية، ال�صبور، القمي�س، 
ال�سال.

- يجهز فتحة الكم باأ�صكالها المختلفة ويخيطها.
- يجهز اأ�صوارة الكم ويركبها )القمي�س ، الفرن�صية ، على �صكل ثنية (

- يركب كم منف�صل مع زم في االأعلى.
- يركب كم منف�صل دون زم 

- يجهز كم مت�صل) الركالن( ويثبته.
- يخيط كم مت�صل ) الجابونيز(.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
الرئي�صة 

العامة   النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية للم�صتوى

تحوير  اأ�سا�سيات  يو�سح   -
اإل��ى  االأ���ص��ا���ص��ي  المخطط 
مخطط بلوزة بت�صميم محدد.

تحوير  اأ�سا�سيات  يو�سح   -
اإل��ى  االأ���ص��ا���ص��ي  المخطط 

مخطط ف�صتان.
البلوزة  تف�صيل  اأ�صا�صيات  يبين   -

وخياطتها و�صبط جودتها.
- يبين اأ�صا�صيات تف�صيل الف�صتان 

خياطتها و�صبط جودتها.
وال�صالمة  االأمن  بقواعد  يلتزم   -
المواد  ا�صتخدام  اأث��ن��اء  ف��ي 

والأدوات.

- يحور المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى مخطط بلوزة بت�صميم محدد .

- يحور المخطط االأ�صا�صي العلوي اإلى مخطط ف�صتان بت�صميم محدد . 
- يعد القما�س للتف�صيل ويجهزه ويثنيه.

- يوزع اأجزاء المخطط على القما�س ويثبتها ويق�ص القما�ص.
- ينقل عالمات الخياطة اإلى القما�س بالطريقة المنا�صبة 

- ينفذ خياطة البلوزة بت�صميم محدد و يكويها ويقَيم جودة خياطتها. .
- ينفذ خياطة الف�صتان بت�صميم محدد و يكويه ويراقب جودة خياطته.

- ينظف مكان العمل وتجهيزاته ويعيد ترتيبه.
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الم�صتوى   الثالث  /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: ت�صميم الأزياء ) 72/24( �صاعة                

المحاور الفرعية:   ∑ تاريخ الأزياء .  ∑ عنا�سرت�سميم الأزياء.   ∑ اأ�س�ص ت�سميم الأزياء.           ∑ ر�سم الت�ساميم المتنوعة لالأزياء.

النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

اأن  الطالب  مــن  يتوقع 
يكون قادرا على:

المعرفة  اك��ت�����ص��اب   -
والــــــمــــــهــــــارات 
بت�سميم  الــعــمــلــيــة 
المختلفة  االأزي�����اء 

وموا�سفاتها. 
اأزياء  ابتكار مجموعة   -
مع  تتوافق  متكاملة 
الجتماعية  الــقــيــم 

ال�سائدة.
التكنولوجيا  توظيف   -

في ت�سميم الأزياء.
االأمن  االلتزام بقواعد   -
اأثناء  فــي  وال�سالمة 
االأج��ه��زة  ا�صتخدام 

والأدوات.

يكون  اأن  الطالب  مــن  يتوقع 
قادرا على اأن:

واأ�س�ص  عنا�سر  يوظف   -
ت�سميم الأزياء في ت�سميم 
ــال  ــك ــس ــص لأ� ــ� ــالب ــم ال

االأج�صام المختلفة.
متنوعة  ت�ساميم  ير�سم   -

لقطع المالب�ص.
-  يو�ص���ح م������وا�ص��ف�ات 
ــص الــ�ــســعــبــيــة  ــ� ــالب ــم ال

الأردنية.
ت�صميم  اأ�صا�صيات  يو�صح   -

اأزياء �سعبية متطورة.
عبر  االأزي���اء  تاريخ  يتتبع   -

الح�سارات المتعاقبة.
ت�صميم  م��راح��ل  ي��ب��ي��ن   -

مجموعة اأزياء متكاملة.
ر�صم  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  يبين   -

ت�ساميم الأزياء حا�سوبيا.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يبين عنا�صر ت�صميم االأزياء في قطع المالب�س   -

وتاأثيرها على �سكل الج�سم.
على  وتاأثيرها  االأزي��اء  ت�صميم  اأ�ص�س  يحدد   -

المظهر العام للج�سم
النموذج  الج�صم  ر�صم  اأ�صا�صيات  يو�صح   -

)المانيكان( بحركاته المختلفة.

لقطع  مختلفة  ت�صاميم  ر�صم  اأ�صا�صيات  يبين   -
مالب�ص ومكمالتها.

المالب�س  قطع  ت�صميم  اأ�صا�صيات  يو�صح   -
الأ�صكال االأج�صام المختلفة.

الح�صارات  عبر  االأزي��اء  موا�صفات  يحدد   -
المتعاقبة.

يو�صح موا�صفات المالب�س ال�صعبية في مناطق   -
االأردن المختلفة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

للتطبيقات  الالزمة  االأولية  بالتح�صيرات  يقوم   -
العملية في الم�سغل .

- يحدد االأدوات والمعدات الم�صتخدمة في ر�صم 
الأزياء.

الثابت  )المانيكان(  النموذج  الج�صم  ير�صم   -
والمتحرك.

مالب�ص  قطع  ــزاء  لأج متنوعة  ت�صاميم  ير�صم   -
مختلفة  ومكمالتها.

-  ير�صم اأزياء �صعبية اأردنية مطورة ومكمالتها.
بجميع  متكاملة  اأزياء  لمجموعة  ت�صاميم  ير�صم   -

مراحلها.
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النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

اأردنية  �صعبية  اأزي��اء  ت�صميم  اأ�صا�صيات  يبين   -
وتطويرها.

يو�صح مراحل ت�صميم مجموعة اأزياء متكاملة.  -
االأزي���اء  ت�صاميم  ر�صم  اأ�صا�صيات  يو�صح   -

- ير�صم ت�صاميم اأزياء متنوعة بمكمالتها با�صتخدام حا�سوبيا.
الحا�سوب.

- ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه.
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الم�صتوى  الرابع  /  تخ�ص�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: خياطة مالب�س الأطفال )96/18( �صاعة        

المحاور الفرعية:   ∑ موا�سفات مالب�ص الأطفال.  ∑ مخططات مالب�س االأطفال.           ∑ خياطة مالب�ص الأطفال.

النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�صة للتدريب العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

اأن  الطالب  مــن  يتوقع 
يكون قادرا على:

اكت�صاب المعرفة   -
والمهارات العملية 

المتعلقة بمالب�ص 
الأطفال واأ�س�ص 
ر�صم مخططاتها 

وتحويرها 
وخياطتها. 

ا������ص�����ت�����خ�����دام   -
في  التكنولوجيا 
المعرفة  ا�ستق�ساء 
المتعلقة  المتطورة 

بمالب�ص الأطفال.
بتطبيق  االل���ت���زام   -
في  الجودة  معايير 
ــة مــالبــ�ــص  ــاط ــي خ

الأطفال.

يكون  اأن  الطالب  مــن  يتوقع 
قادرا على اأن:

م��وا���ص��ف��ات  ي��و���ص��ح   -
ت�ساميم مالب�ص الأطفال 
العمرية  لفئاتهم  تبعا 
ــب اأحــجــامــهــم  ــس ــ� ون
الم�صتخدمة  والزخارف 

فيها.
ر�صم  اأ�صا�صيات  يبين   -
ال��م��خ��ط��ط االأ���ص��ا���ص��ي 
ـــال  ـــف ــص الأط ــ� ــمــالب ل
لت�ساميم  ــره  ــوي ــح وت

محددة وخياطتها.
- ير�صم المخطط االأ�صا�صي 
ـــال  ـــف ــص الأط ــ� ــمــالب ل
لت�ساميم  ـــوره  ـــح وي
وي�صبط  ويخيطه  متنوعة 

جودته.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
ح�صب  االأطفال  مالب�س  اختيار  اأ�صا�صيات  يو�صح   -

فئاتهم العمرية ون�سب اأحجامهم.
- يو�صح االختالفات بين المخطط االأ�صا�صي لمالب�س 

الأطفال والكبار.
االأ�صا�صي  المخطط  لر�صم  الالزمة  القيا�صات  يحدد   -

لمالب�ص الأطفال.
اأ�صا�صيات ر�صم المخطط االأ�صا�صي لمالب�س  - يو�صح 

الأطفال.

لالأطفال  االأ�صا�صي  المخطط  تحوير  اأ�صا�صيات  يبين   -
لت�ساميم متنوعة.

-  يو�صح اأ�صا�صيات تحوير المخطط االأ�صا�صي لالأطفال 
اإلى مخطط )بلوزة، تنورة، ف�ستان( وخياطته.

- يبين مراحل تف�صيل مالب�س االأطفال )بلوزة، تنورة، 
ف�صتان( وخياطتها و�صبط جودتها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

 
- يقوم بالتح�صيرات االأولية الالزمة للتطبيقات العملية 

في الم�سغل.
- يحدد القيا�صات الالزمة لر�صم المخطط االأ�صا�صي 

لالأطفال.
- ياأخذ قيا�صات ج�صم الطفل.

 - ير�صم المخطط االأ�صا�صي العلوي ومخطط الكم .
- يحور المخطط االأ�صا�صي اإلى مخطط )بلوزة، تنورة، 

ف�ستان(.

- يعد القما�س للتف�صيل ويجهزه ويثنيه.
- يوزع اأجزاء المخطط على القما�س ويثبته ويق�صه.

- ينقل عالمات الخياطة اإلى القما�س وفق معايير محددة.
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النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�سة للتدريب العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة والفرعية

االلتزام بقواعد   -
االأمن وال�سالمة 

المهنية .

- يلتزم بقواعد االأمن وال�سالمة 
المهنية.

- ير�سد اال�ستهالك في 
ا�ستخدام المواد واالأدوات 

والمعدات.

القديمة  المالب�س  قطع  من  اال�ستفادة  اأهمية  يبين   -
الإنتاج قطع جديدة .

- يو�سح اأ�سا�سيات ر�سم ت�ساميم قطع مالب�س االأطفال 
با�ستخدام الحا�سوب.

- يجمع اأجزاء الف�ستان ويخيطه وفق معايير محددة.
- يطبق معايير الجودة في خياطة قطع مالب�س االأطفال .

- يدور قطع المالب�س القديمة الإنتاج مالب�س اأطفال.
با�ستخدام  االأطفال  مالب�س  لقطع  متنوعة  ت�ساميم  ير�سم   -

الحا�سوب.
- ينظف مكان العمل ويعيد ترتيبه.

- يطبق قواعد االأمن وال�سالمة العامة داخل الم�سغل.
- ير�سد ا�ستهالك المواد واالأدوات. 
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الم�ستوى  الرابع /  تخ�س�س اإنتاج مالب�س

المحور الرئي�س: الخياطة ال�سناعية ) 84/27( �ساعة             

المحاور الفرعية:   ∑ معدات الخياطة ال�سناعية.   ∑ المخطط االأ�سا�سي ال�سناعي.   ∑ تف�سيل المالب�س وخياطتها �سناعيا. 

                            ∑ ح�ساب تكلفة االإنتاج .       ∑ درا�سة الجدوى لم�سروع )مخيطة(
النتاجات العامة للمحاور 

النتاجات الخا�سة للتدريب العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنية النتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة والفرعية

اأن  الطالب  م��ن  يتوقع 
يكون قادرا على:

المعرفة  اكت�ساب   -
والمهارات العملية 
بالخياطة  المتعلقة 
لقطعة  ال�سناعية 
المنتجة  المالب�س 
وح�ساب تكلفتها. 
اك��ت�����س��اب م��ه��ارة   -
اإع������داد درا���س��ة 
الجدوى لم�سروع 

مخيطة.
م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور   -
في  التكنولوجي 
المالب�س  اإن��ت��اج 

�سناعيا.
ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر   -
لقطع  ال���ج���ودة 
المالب�س المنتجة.

يكون  اأن  الطالب  م��ن  يتوقع 
قادرا على اأن:

اإن��ت��اج  م��راح��ل  يبين   -
�سناعيا  المالب�س  قطعة 
والمعدات  واالأدوات 
فيها  ال��م�����س��ت��خ��دم��ة 
والموؤ�س�سات المنتجة. 
ر�سم  اأ�سا�سيات  يبين   -
ال�سناعي  المخطط 
وخياطته  وت��ح��وي��ره 

واإنهائه �سناعيا. 
معايير  بتطبيق  يلتزم   -
الجودة لقطع المالب�س 

المنتجة �سناعيا. 
التكلفة  مفهوم  يتعرف   -
وعنا�سرها            واأنواعها 
وم���راح���ل ح�����س��اب 
تكلفة القطع المنتجة ) 

منزليا و�سناعيا(

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
�سناعة  قطاع  في  العاملة  الموؤ�س�سات  -  يبين 

االألب�سة الجاهزة. 
-  يحدد مراحل اإنتاج قطعة المالب�س �سناعيا. 

�سناعة  في  االإنتاجى  الخط  مكونات  -  يو�سح 
االألب�سة الجاهزة.

ال�سناعية  والمعدات  االآالت  اأن���واع  -  يبين 
الجاهزة  االألب�سة  �سناعة  في  الم�ستخدمة 
وا�ست�����خداماتها.)اآالت:  وموا�سفاته���ا 
الدرزة،الحبكة،  الق�س،  القما�س،  ف���رد 
التطريز،  الر�س،  االأزرار،  العراوي،  اللقطة، 

الكي، الطي، التغليف(
ال�سناعي  المخطط  اإع��داد  اأ�سا�سيات  -  يبين 

وبت�سميم محدد.
اإلى  العلوي  المخطط  تحوير  اأ�س�س  -  يو�سح 

مخطط بلوزة بت�سميم محدد. 
قطع  الإنتاج  التح�سيرية  العمليات  -  يو�سح 
تركيب  ال�سحاب،  )تركيب  �سناعيا  المالب�س 
الكم واالأ�سوارة، تجهيز الفتحات والياقات،درزة 

الحافات(.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

- يقوم بالتح�سيرات االأولية الالزمة للتطبيقات 
العملية في الم�سغل.

- ير�سم المخطط االأ�سا�سي العلوي وال�سفلي والكم 
بالطريقة ال�سناعية.

- يحور المخطط االأ�سا�سي العلوي لبلوزة بت�سميم 
محدد.

- ينفذ العمليات التح�سيرية الإنتاج قطعة المالب�س 
الكم  تركيب  ال�سحاب،  �سناعيًا:)تركيب 
درزة  والياقات،  الفتحات  تجهيز  واال���س��وارة، 

الحافات(
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للمحاور  العامة  النتاجات 
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بتطبيق  االل���ت���زام   -
معايير �سبط الجودة 
ل��ق��ط��ع ال��م��الب�����س 

المنتجة.
االل���ت���زام ب��ق��واع��د   -
وال�سالمة  االأم���ن 

المهنية.
اإظهار اتجاه اإيجابي   -
نحو العمل في مهنة 
�سناعة   / الخياطة 

االألب�سة.

درا�سة  مفهوم  يو�سح   -
االقت�سادية  الجدوى 

لم�سروع مخيطة.
�سناعة  دور  ي��ق��در   -
االأل��ب�����س��ة ال��ج��اه��زة 
االقت�ساد  تنمية  ف��ي 

الوطني االأردني.

-  يو�سح مراحل تف�سيل و خياطة البلوزة 
�سناعيا وفق معايير محددة. 

-  يبين طرق الكي والتغليف والتعبئة.

-  يحدد اأنواع التكلفة وعنا�سرها.
ال��ج��دوى  درا���س��ة  عنا�سر  -  ي��و���س��ح 

لم�سروع مخيطة ومراحلها.  

ويثبتها  المخطط  اأجزاء  ويوزع  �سناعيا  القما�س  يفرد   -
بالطريقة ال�سناعية.

الكهربائي  المق�س  با�ستخدام  القما�س  طبقات  يق�س   -
وفق معايير محددة.

- يخيط البلوزة �سناعيا ح�سب الت�سميم المحدد ويكويها 
وفق معايير محددة.

- ي�سبط جودة خياطة قطع المالب�س المنتجة �سناعيا وفق 
معايير محددة.

معايير  وفق  �سناعيا  المنتجة  المالب�س  قطع  يغلف   -
محددة.

- يح�سب تكلفة القطعة الواحدة المنتجة )منزليًا/توا�سي، 
�سناعيا(.

- يعد مخطط درا�سة الجدوى لم�سروع مخيطة.
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عينة در�س / الم�ستوى  الثاني

المحور الرئي�س: خياطة التنورة والبنطلون

المو�سوع: ر�سم المخطط الأ�سا�سي للتنورة               

الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 

قادرا على:
بالتح�سيرات  ي��ق��وم   -
االأول�����ي�����ة ال���الزم���ة 
في  العملية  للتطبيقات 

الم�سغل.
الج�سم  قيا�سات  ياأخذ   -
ال�����س��خ�����س��ي ال��الزم��ة 
التنورة  مخطط  لر�سم 

االأ�سا�سية.
ير�سم المخطط االأ�سا�سي   -
بالمقا�سات  ل��ل��ت��ن��ورة 

المعيارية.
يعدل المخطط االأ�سا�سي   -
وفق  للتنورة  المعياري 

القيا�سات ال�سخ�سية.
النهائي  المخطط  يعد   -
ل���ل���ت���ن���ورة ب��اإ���س��اف��ة 
الخياطات وفق مقا�سات 

محددة .

اول: ) التدري�س المبا�سر(
ا  - يعر�س المعلم على الطلبة اأقرا�سً
مدمجة و�سفافيات لمراحل ر�سم 

مخطط التنورة االأ�سا�سي.
ر�سم  لخطوات  والمناق�سة  الحوار   -

مخطط التنورة .
- تق�سيم الطلبة مجم�وعات عم�ل 
)4-6( طالب، ثم يقوم الطالب 

قبل البدء بالعمل بما يلي:
∑ ارتداء مالب�س العمل المخ�س�سة 

∑ تجهيز مكان العمل.
∑ تح���س�ير الم���واد واالأدوات 
لتنفيذ  ال��الزم��ة  واالأج��ه��زة 

المهارة.
ثانيا: )ا�ستراتيجة التطبيق والممار�سة( 

من  الطالب  اأمام  المهارة  تنفيذ   -
قبل المعلم بالتف�سيل.

المالحظة : با�ستخدام �سلم تقدير لفظي
يقوم المعلم بمالحظة :

االلتزام ب�سروط ال�سالمة المهنية  -
القيام بالتح�سيرات االأولية .  -

االأمن  وقواعد  العامة  النظافة  على  المحافظة  ا�ستمرارية   -
وال�سالمة .

تنفيذ خطوات اأداء المهارة والتقيد بالنقاط الحاكمة .  -
ح�سن الت�سرف في االأمور الطارئة .  -

تر�سيد ا�ستخدام االأدوات والمواد   -
-  �سرعة االإنجاز مع االإتقان .

∑ التقويم الذاتي با�ستخدام قوائم ال�سطب وبطاقة �سير التعلم وملف 
الطالب .

∑ التقويم المعتمد على الأداء با�ستخدام �سلم التقدير اللفظي المعد 
م�سبقاً .

يقوم المعلم بمالحظة :
* االلتزام ب�سروط ال�سالمة المهنية

* القيام بالتح�سيرات االأولية .
االأمن  وقواعد  العامة  النظافة  على  المحافظة  ا�ستمرارية   *

وال�سالمة .
* تنفيذ خطوات اأداء المهارة والتقيد بالنقاط الحاكمة .

- الكتاب المدر�سي.
ي�ستمل  م�سغل   -
)ت���ج���ه���ي���زات 
وم��واد  واأدوات 

مالئمة( .
- بطاقات عمل .

- اأقرا�س مدمجة .
- �سفافيات .

�سبكة  على  مواقع   -
االإنترنت .

- اأوراق عمل .
- برامج وحقائب 

تعليمية .
ون�سرات  مجالت   -

.
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الم�سادر التعلميةا�ستراتيجيات التقويم وادواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية

ي���ر����س���م ال��ك��م��ر   -
ومرده.

القما�س  كمية  يقدر   -
لتنفيذ  ال���الزم���ة 

الت�سميم.
اال�ستهالك  ير�سد   -
في ا�ستخدام الورق 

واالأدوات.
االأمن  قواعد  يطبق   -
العامة في  وال�سالمة 
داخل  العمل  اأثناء 

الم�سغل.

ثالثا : التعلم في مجموعات.
متتبعا  المجموعات  قبل  من  المهارة  تنفيذ   -

بطاقات العمل والتي تت�سمن :
∑ مراحل ر�سم مخطط التنورة االأ�سا�سية.

∑ مراحل ر�سم الكمر.
∑ مراحل اإعداد المخطط النهائي لر�سم التنورة.
- يقوم المعلم بمتابعة الطلبة في اأثناء التنفيذ ويقدم 

لهم االإر�سادات الالزمة.
- يقوم الطلبة بتنظيف مكان العمل واإعادة االأدوات 

اإلى مكانها المخ�س�س.
مع  ومقارنتها  للمجموعات  النهائي  المنتج  رابع��ا:تقييم 
بع�سها تبعا لنموذج تقويم جودة ر�سم مخططات معد 

م�سبقا(.
خام�سا:)ال�ستق�ساء وحل الم�سكالت(:

الم�سكالت  اأ�سباب  في  للبحث  الطلبة  تكليف   -
 ( التنورة  مخطط  ر�سم  عند  تواجهه  قد  التي 
عدم  الر�سم،  اأثناء  في  المخطط  ورق  تمزق 

انتظامية الخطوط, ...الخ(.
�شاد�شا: ) ن�شاط اإثرائي(

جديدة  بنائية  خطوط  باإ�سافة  الطلبة  تكليف   -
البتكار ت�سميم جديد.

* ح�سن الت�سرف في االأمور الطارئة .
* ال�سلوك في اأثناء العمل واحترام االآخرين .

* تر�سيد ا�ستخدام االأدوات والمواد
* �سرعة االإنجاز مع االإتقان .

- يقّوم المعلم اأداء الطلبة من حيث:
∑ ال�سالمة المهنية .

∑ التح�سيرات االأولية . 
∑ خطوات اأداء المهارة . 

∑ االتجاهات .
∑ االت�سال .

∑ المنتج النهائي .
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التخ�س�س                                                                                                            التجميل
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

اأ�سا�سيات مهنة التجميل

- ن�ساأة فن التجميل وتطوره.
∑ تطور فن التجميل في الع�سور المختلفة

∑ مهنة التجميل في االأردن
- اإدارة �سالون التجميل

∑ اآداب واأخالقيات المهنة
∑ مهام العاملين ولبا�سهم

∑ �سحة العاملين والزبائن و�سالمتهم
∑ تنظيم المواعيد وال�سجالت

∑ اال�ستقبال                  عدد ال�ساعات: نظري )12 ( عملي )24 (

التطهير والتعقيم
- مفهوم التطهير والتعقيم

- م�ستلزمات التطهير والتعقيم
- حاالت التطهير والتعقيم

- طرائق التطهير والتعقيم       عدد ال�ساعات:  نظري )6( عملي )36 (

�سحة ال�سعر

- ال�سعر وخ�سائ�سه
∑ تركيب ال�سعرة

∑ نمو ال�سعرة
∑ خ�سائ�س ال�سعر

∑ اأنواع ال�سعر واأ�سكاله
- العوامل الموؤثرة في ال�سعر 

- م�سكالت ال�سعر ال�سائعة
∑ اأنواعها، اأعرا�سها

∑ طرق الوقاية                     عدد ال�ساعات: نظري )15( عملي )24 ( 
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التخ�س�س                                                                                                            التجميل
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

غ�سيل ال�سعر وتجفيفه

- غ�سيل ال�سعر
∑ م�ستلزمات غ�سيل ال�سعر

∑ اأ�س�س غ�سيل ال�سعر وتكييفه
- حمام الزيت 

∑ اأدوات ومواد حمام الزيت
∑ اأ�س�س عملية حمام الزيت                   

- تجفيف ال�سعر بالمجفف الكهربائي   اليدوي                   
   نظري )12( عملي )96(
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التخ�س�س                                                                                                            التجميل
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

لف ال�سعر وت�سريحه

- لف ال�سعر
∑ مفهوم لف ال�سعر واأهميته

∑ طرائق لف ال�سعر
- ت�سريح ال�سعر

∑ طرق ت�سكيل وت�سريح ال�سعر
∑ االأدوات والمواد الالزمة لت�سريح ال�سعر               

عدد ال�ساعات: نظري )15(/عملي) 72(

ق�س ال�سعر
- اأهمية ق�س ال�سعر

- اأ�سا�سيات ق�س ال�سعر 
- ت�ساميم ق�سات ال�سعر  

نظري )12( عملي )60(

العناية باليدين والقدمين
) التطريف والتدريم(

- تركيب الظفر وم�سكالته
- العناية باليدين )التطريف(
- العناية بالقدمين )التدريم(

نظري )18( عملي )48(
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التخ�س�س                                                                                                            التجميل
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

تمويج ال�سعر وتملي�سه

- تمويج ال�سعر
∑ مفهوم التمويج

∑ طرائق التمويج ) الموؤقت / الدائم(
∑ اأ�س�س عملية التمويج الدائم

- تملي�س ال�سعر
∑ مفهوم التملي�س

∑ طرائق التملي�س ) الموؤقت / الدائم(
∑ اأ�س�س عملية التملي�س الدائم       نظري )15( عملي )72(

�سبغ ال�سعر

- �سبغ ال�سعر
∑ اللون ومفهومه

∑ مواد �سبغ ال�سعر
∑ اأ�س�س �سبغ ال�سعر

- تفتيح لون ال�سعر
∑ مفهوم التفتيح  

∑ التفتيح الكلي لل�سعر
∑ التفتيح الجزئي لل�سعر                 نظري )15( عملي )84(

التغذية واللياقة

- التغذية
∑ اأهمية التغذية في �سحة الج�سم 

∑ العنا�سر الغذائية
∑ االحتياجات اليومية لالأ�سخا�س من العنا�سر 

الغذائية
∑ الغذاء المتوازن

∑ تخطيط الوجبات الغذائية
∑ ا�سطرابات الوزن      

- اللياقة البدنية  
∑ مفهوم اللياقة البدنية

∑ اأثر اللياقة البدنية على الج�سم
∑ التمارين الريا�سية                   نظري )15( عملي )24(
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التخ�س�س                                                                                                            التجميل
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

م�ستح�سرات التجميل
- اأنواع م�ستح�سرات التجميل و اأ�سكالها

- مكونات م�ستح�سرات التجميل
نظري )9( عملي )24( 

العناية بالب�سرة

- تركيب الجلد 
∑ طبقات الجلد
∑ وظائف الجلد

∑ اأنواع الب�سرة
- م�سكالت الجلد واأمرا�سه

- تنظيف الب�سرة 
∑ التنظيف ال�سطحي

∑ التنظيف العميق
∑ اإزالة الزيوان         

- التدليك
- االأقنعة

- تجهيزات العناية بالب�سرة
- نزع ال�سعر الزائد

نظري )24( عملي )96( 

تزيين الوجه )المكياج(
- مفهوم التزيين ومواده واأدواته

- تزيين الوجه واأجزاوؤه
نظري )12( عملي )60( 
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الم�ستوى  الأول  / التجميل

المح�ور الرئي�س: ا�سا�سيات مهنة التجميل )12/ 24 �ساعة(       

المحاور الفرعية:           ∑ ن�ساأة وتطور فن التجميل .           ∑ ادارة �سالون التجميل.   

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
- اكت�ساب المعرفة العلمية والمهارات 
مهنة  با�سا�سيات  المتعلقة  العملية 

التجميل.
في  الب��حث  مح��رك�ات  ا�س��تخدام   -
بمهنة  المتعلقة  المعرفة  ا�ستق�ساء 

التجميل.
- االلت�زام بقواعد ال�س��المة العام��ة في 

�سالون التجميل.
في  العمل  اإيجابي نحو  اتجاه  اإظهار   -

مهنة التجميل.
- االلتزام باأخالقيات مهنة التجميل.

مهنة  في  المجتمعية  القيم  مراعاة   -
التجميل.

- تطبيق مهارات االت�س��ال والتوا�س��ل 
في العمل الجماعي مع االآخرين.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

- يتعرف ن�س��اأة فن الت�ج�م�ي�ل 
وتطوره عبر الع�سور.

- يبين تطور مهنة التجميل في 
االأردن.

- يطبق اآداب واأخالقيات مهنة 
التجميل داخل ال�سالون.

و�سالمة  �سحة  اأهمية  يقدر   -
العاملين والزبائن.

- يطبق اأ�س�س النظافة ال�سخ�سية 
والمظهر العام.

- يوظف التكنولوجيا في اإدارة 
�سالون التجميل.

- يع�بئ ال�س��ج�الت والف�واتي�ر 
يدويًا وحا�سوبيًا.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
بفن  اهتمت  التي  الح�سارات  يتعرف   -

التجميل ومجاالته المختلفة.
- يو�سح مراحل تطور التجميل في االأردن.
اإعداد  عن  الم�سوؤولة  الجهات  دور  يبين   -

العاملين في مهنة التجميل.
- يحدد دور اأجهزة الرقابة ال�سحية واالأمنية 

في مهنة التجميل.

- يبين اآداب واأخالقيات المهنة.
- يو�سح اأهمية ا�ستقبال الزبائن بلباقة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

اأخالقيات  مراعيًا  الزبائن  ي�ستقبل   -
المهنة.

على  الزبائن  ا�ستقبال  مواعيد  ينظم   -
ال�سجالت الخا�سة بو�سائل االت�سال 

المختلفة.
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الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
للتدريب  النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية الخا�سة  النتاجات 

العملي 
- يعي اأهمية �سحة العاملين والزبائن داخل ال�سالون.
- يحدد اللبا�س الخا�س بالعاملين في مهنة التجميل.

اأثناء  في  ال�سحيح  والجلو�س  الوقوف  قواعد  يبين   -
العمل في ال�سالون.

اأ�س�س تعبئة البطاقات وال�سجالت والفواتير  - يو�سح 
يدويًا وحا�سوبيًا.

- يو�سح مراحل اإعداد ميزانية خا�سة ب�سالون التجميل 
.

ال�سحية  العادات  يمار�س   -
ال�سليمة في ال�سالون.

ال�سخ�سية  بال�سحة  يهتم   -
والمظهر العام.

العامة  النظافة  اأ�س�س  يطبق   -
داخل ال�سالون.

الخا�سة  ال�سجالت  يعبئ   -
ب��ال�����س��ال��ون ب��اأ���س�����س 

�سحيحة.
- يعبئ بطاقات خدمة الزبائن 

الخا�سة بالب�سرة وال�سعر.
و�سجل  ال��ف��وات��ي��ر  يعبئ   -
با�ستخدم  ال��م��واع��ي��د 

الحا�سوب.
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الم�ستوى  الأول  / التجميل

المح�ور الرئي�س: التطهير والتعقيم )6 /36 �ساعة(                

المحاور الفرعية:  ∑ مفهوم التطهير والتعقيم .    ∑ م�ستلزمات التطهير والتعقيم.    ∑ حاالت التطهير والتعقيم.    ∑ طرائق التطهير والتعقيم.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
المتعلقة  العملية  والمهارات 

بالتطهير والتعقيم.
البحث  محركات  ا�ستخدام   -
في ا�ستق�ساء المعرفة المتعلقة 

بالتطهير والتعقيم.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام   -

العامة في �سالون التجميل.
ال�سركات  تعليمات  اتباع   -
ا�ستعمال  ف��ي  ال�����س��ان��ع��ة 
التطهير  م�����س��ت��ح�����س��رات 

والتعقيم.
عند  اال���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د   -

ا�ستخدام المواد.
االت�سال  م��ه��ارات  تطبيق   -
وال��ت��وا���س��ل ف���ي ال��ع��م��ل 

الجماعي مع االآخرين.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

التطهير  يو�سح مفهومي   -
والتعقيم.

التي  ال���ح���االت  ي��ب��ي��ن   -
ت�����س��ت��دع��ي ال��ت��ط��ه��ي��ر 

والتعقيم.
واالأدوات  المواد  يبين   -
الم�ستخدمة  واالأجهزة 

في التطهير والتعقيم.
التطهير  ط��رائ��ق  يميز   -

والتعقيم.
االأدوات  ويعقم  يطهر   -
في  واالأ�سطح  واالأجهزة 

ال�سالون.
في  النظافة  اأهمية  يقدر   -
التجميل  ���س��ال��ون��ات 
االأمرا�س  انت�سار  لمنع 

المعدية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يميز بين مفهومي التطهير و التعقيم.  -

والوقاية  واأنواعها  الجراثيم  مفهوم  يو�سح   -
منها.

التطهير  ت�ستوجب  التي  الحاالت  بين  يميز   -
والتعقيم.

يبين المواد الم�ستعملة في التطهير والتعقيم.  -
في  الم�ستخدمة  واالأج��ه��زة  االأدوات  يبين   -

التطهير والتعقيم.
في  والتعقيم  التطهير  عمليتي  اأهمية  يقدر   -

ال�سالون.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

�سحيحة  بطريقة  ي��دي��ه  يغ�سل   -
ويطهرها.

ي��ن��ظ��ف ال��ف��را���س��ي واالأم�����س��اط   -
واللفافات ويطهرها.

بطريقة  المعدنية  االأدوات  ينظف   -
�سحيحة واآمنه ويطهرها.

بطريقة  والب�ساكير  البيا�سات  يغ�سل   -
�سحيحة ويطهرها.

واالأر���س��ي��ات  االأ���س��ط��ح  ينظف   -
ويطهرها.

بطريقة  التعقيم  اأجهزة  ي�ستخدم   -
�سحيحة.

العامة  وال�سالمة  االأمن  قواعد  يطبق   -
داخل ال�سالون.
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الم�ستوى  الأول  / التجميل

المح�ور الرئي�س: �سحة ال�سعر )15 / 24 �ساعة(            

المحاور الفرعية:            ∑ ال�سعر وخ�سائ�سه .              ∑ م�سكالت ال�سعر ال�سائعة.   

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة والفرعية

يتوقع من الطالب اأن يكون 
قادرا على:

اك��ت�����س��اب ال��م��ع��رف��ة   -
والمهارات  العلمية 
العملية المتعلقة ب�سحة 

ال�سعر.
محركات  ا�ستخدام   -
ا�ستق�ساء  في  البحث 
المتعلقة  ال��م��ع��رف��ة 

ب�سحة ال�سعر.
االل����ت����زام ب��ق��واع��د   -
في  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة 

�سالون التجميل.
وح�سن  بلباقة  التعامل   -

الت�سرف مع الزبائن.
ت��ط��ب��ي��ق م���ه���ارات   -
االت�سال والتوا�سل في 
مع  الجماعي  العمل 

االآخرين.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ال�سعرة  م��ف��ه��وم  ي��و���س��ح   -
)اأجزاءها، تركيبها، طبقاتها، 

اأطوار نموها(.
يو�سح اأ�س�س العناية بال�سعر.  -

يبين خ�سائ�س ال�سعر واأنواعه   -
واأ�سكاله.

الظاهرية  ال�سفات  يفح�س   -
وبا�ستخدام  يدويًا  لل�سعرة 

المجهر.
ال�سعر  م�سكالت  يو�سح   -

واعرا�سها.
يبين تاأثير المحاليل ) القاعدية   -

/ الحام�سية( في ال�سعرة.
ال�سعر  م�سكالت  ي��ح��دد   -

وطرق التعامل معها.
في  التكنولوجيا  ي�ستخدم   -
ب�سحة  المتعلق  الوعي  ن�سر 

ال�سعر.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يو�سح مفهوم ال�سعرة والمواد المكونة لها.  -
يحدد اأجزاء ال�سعرة داخل الجلد وخارجه.  -

يبين وظائف طبقات ال�سعرة واأهمية كل منها.  -
يو�سح ملحقات ال�سعرة داخل الجلد ووظائفها.  -
ي�سف اأطوار نمو ال�سعرة و�سفاتها في كل طور.  -

يو�سح اأهمية الغذاء في �سحة ال�سعر.  -
يحدد الموؤثرات الداخلية والخارجية على ال�سعرة .  -

يو�سح اأهمية العناية بال�سعر با�ستعمال الم�ستح�سرات.  -
الكثافة،  )الطول،  وال�سعر  الراأ�س  فروة  خ�سائ�س  يحدد   -

اللون، الم�سامية(.
يبين المكونات الطبيعية للون ال�سعر.  -

- يميز بين ال�سعر االأمل�س والمتموج.
- يميز اأنواع ال�سعر وموا�سفاته ح�سب درجة الحمو�سة.

- يبين اأثر ا�ستعمال المنظفات القلوية والحم�سية على ال�سعر.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

�سقطت  �سعرة  ب�سيلة  �سكل  يفح�س   -
�سقوطًا طبيعيًا واأخرى انتزعت من فروة 

الراأ�س با�ستخدام المجهر.
يفح�س فروة الراأ�س قبل البدء بالعمل.  -

لل�سعرة  الطبيعية  الخ�سائ�س  يفح�س   -
الم�سامية،  الكثافة،  )ال��ل��ون،  ي��دوي��ًا 

النوع، ال�سكل(.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة والفرعية

- يقارن بين تق�سف ال�سعر وت�سققه من حيث االأعرا�س واالأ�سباب 
والتعامل معها. 

- يو�سح اأ�سباب �سقوط ال�سعر والتعامل معها.
- ي�سف حاالت ال�سلع ح�سب اأنواعها وكيفية التعامل معها.

- يميز اأنواع ق�سرة الراأ�س وكيفية التعامل معها.
ال�سائعة  ال�سعر  م�سكالت  عن  للبحث  الحا�سوب  ي�ستخدم   -

وتقديم الحلول المنا�سبة لها.

)القاعدية/   المحاليل  تاأثير  يختبر   -
الحم�سية( على ال�سعر.

من  وخ��ل��وه  ال�سعر  �سحة  يقيم   -
التق�سف،  )الق�سرة،  الم�سكالت 

الت�سقق، الت�ساقط(.
المنا�سبة  والحلول  الن�سائح  يقدم   -
للتعامل مع م�سكالت ال�سعر ال�سائعة.
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الم�ستوى  الأول  / التجميل

المح�ور الرئي�س: غ�سيل ال�سعر وتجفيفه )12 / 96�ساعة(           

المحاور الفرعية: ∑ غ�سيل ال�سعر.            ∑ حمام الزيت.            ∑ تجفيف ال�سعر بالمجفف الكهربائي اليدوي.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
والمهارات العملية المتعلقة 

بغ�سيل ال�سعر وتجفيفه.
البحث  محركات  ا�ستخدام   -
المعرفة  ا�ستق�ساء  ف��ي 
ال�سعر  بغ�سيل  المتعلقة 

وتجفيفه.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام   -
العامة في �سالون التجميل.

نحو  اإيجابي  اتجاه  اإظهار   -
العمل في مهنة التجميل.

عند  اال���س��ت��ه��الك  تر�سيد   -
م�ستح�سرات  ا�ستخدام 

العناية بال�سعر.
ال�سركة  تعليمات  تطبيق   -
ا�ستعمال  ف��ي  ال�����س��ان��ع��ة 
العناية  م�����س��ت��ح�����س��رات 

بال�سعر.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

العناية  اأ���س��ا���س��ي��ات  يبين   -
بال�سعر.

الم�ستعملة  المواد  يو�سح   -
في غ�سيل ال�سعر ومكوناتها 

وحاالت ا�ستعمالها.
واالأج��ه��زة  االأدوات  يبين   -
غ�سيل  ف��ي  الم�ستخدمة 

ال�سعر تجفيفه. 
يغ�سل ال�سعر ويكيفه.  -

يجري حمام زيت لل�سعر.  -
بطريقة  الراأ�س  فروة  يدلك   -

�سحيحة.
بطريقة  ال�����س��ع��ر  يجفف   -

�سحيحة. 
ال�سحة  ق���واع���د  ي��ط��ب��ق   -
تقديم  عند  العامة  وال�سالمة 

مهارات العناية بال�سعر.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يو�سح اأهمية العناية اليومية بال�سعر.  -

يو�سح اأهمية العناية بتم�سيط ال�سعر يوميًا.  -
العناية  تقديم  في  الم�ستخدمة  االأدوات  يحدد   -

بال�سعر وموا�سفاتها.
يبين اأهمية غ�سيل ال�سعر.  -

ال�سعر  غ�سيل  في  الم�ستعملة  المواد  يو�سح   -
وموا�سفاتها ح�سب نوعه .

بغ�سيل  الخا�سة  واالأدوات  التجهيزات  يبين   -
ال�سعر.

يو�سح اأهمية فوائد تكييف ال�سعر.  -
يبين مكونات الم�ستح�سرات الملينة لل�سعر.  -

- يميز اأ�سكال م�ستح�سرات حمام الزيت لل�سعر 
وطرائق ا�ستعمالها.

في  الم�ستخدمة  والتجهيزات  االأدوات  يبين   -
اإجراء حمام الزيت لل�سعر وطرائق ا�ستخدامها. 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

لعمليات  وال��زب��ون  نف�سه  يجهز   -
العناية بال�سعر.

المنا�سبة  ب���االأداة  ال�سعر  ي�سلك   -
تمهيداً لغ�سله.

بالطريقة  ويكيفه  ال�سعر  يغ�سل   -
ال�سحيحة ح�سب حالته.

يح�سر خلطة من الزيوت الطبيعية   -
للعناية بال�سعر. 

با�ستعمال  الزيت  حمام  يجري   -
الخلطة  اأو  الطبيعية  ال��زي��وت 

الجاهزة.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

وح�سن  بلباقة  التعامل   -
الت�سرف مع الزبائن.

االت�سال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���س��ل 

الجماعي مع االآخرين.

فروة  وع�سالت  اأع�ساب  يو�سح   -
الراأ�س.

- يبين اأهمية تدليك فروة الراأ�س.
- يميز طرائق التدليك اليدوي واالآلي 

لفروة الراأ�س.

ال�سعر  تجفيف  مفهوم  يو�سح   -
واأهميته.

- يحدد موا�سفات الفر�س والمجفف 
في  الم�ستعملة  اليدوي  الكهربائي 

تجفيف ال�سعر.
- يو�سح اأ�س�س تجفيف ال�سعر بالفر�سة 

والمجفف اليدوي.
لل�سعر  المثبتة  الم�ستح�سرات  يبين   -

واأهمية ا�ستعمالها.

يدويًا  �سحيحة  بطريقة  الراأ�س  فروة  يدلك   -
وبا�ستخدام جهاز الذبذبات العالية.

ي�سع المثبت المنا�سب ح�سب حالة ال�سعر.  -
يجفف ال�سعر با�ستخدام الفرا�سي والمجفف   -

اليدوي الكهربائي.
بالطريقة  وتجهيزاته   العمل  مكان  ينظف   -

ال�سحيحة.
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الم�ستوى  الثاني / التجميل

المح�ور الرئي�س: لف ال�سعر وت�سريحه )15 / 72 �ساعة(           

المحاور الفرعية:  ∑ لف ال�سعر.           ∑ ت�سريح ال�سعر.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
المتعلقة  العلمية  اكت�ساب المعرفة   -

بلف ال�سعر وت�سريحه.
المتعلقة  العملية  المهارات  تطبيق   -

بلف ال�سعر وت�سريحه
في  البحث  محركات  ا�ستخدام   -
بلف  المتعلقة  المعرفة  ا�ستق�ساء 

ال�سعر وت�سريحه.
العامة  ال�سالمة  بقواعد  االلتزام   -

داخل �سالون التجميل.
العمل  نحو  اإيجابي  اتجاه  اإظهار   -

في مهنة التجميل.
عند  المجتمعية  القيم  م��راع��اة   -

اختيار ت�سريحة ال�سعر.
التعامل بلباقة وح�سن الت�سرف مع   -

الزبائن.
تطبيق مهارات االت�سال والتوا�سل   -
في العمل الجماعي مع االآخرين.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

ال�سعر  ل��ف  اهمية  ي��ق��در   -
الإعطاء الت�سريحة المطلوبة.

ال�سعر  لف  اأ�س�س  يو�سح   -
بطرق مختلفة.

ب��ط��رائ��ق  ال�����س��ع��ر  ي��ل��ف   -
�س���ك��ل  ح���سب  متنوعة 
با�ستخدام  الت��س��ريحة 

االأدوات المنا�سبة.
- يو�سح اأ�س�س ت�سريح ال�سعر.

الت�سريحات  اأ�سكال  يبين   -
المختلفة ومكمالتها.

بطرائق  ال�سعر  ي�سكل   -
وت�ساميم متنوعة.

في  التكنولوجيا  يوظف   -
اختيار ت�سريحة ال�سعر.

- يطبق قواعد االأمن وال�سالمة 
وت�سكيله  ال�سعر  لف  في 

وت�سريحه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�س��ح مفه�����وم ل��ف ال�س��عر 

واأ�س�سه.
- يو�س��ح ط���رائق ل��ف ال�س���عر 

واأدواته.
- يو�سح مفهوم ت�سريح ال�سعر.

- يحدد االأدوات والم�ستح�سرات 
الالزمة في ت�سريح ال�سعر.

ت�سريحة  اختيار  اأ�س���س  يح��دد   -
ال�سعر وفق معايير محددة.

- يبين اأهمي�����ة تنفي�����س ال�س��عر 
واأ�ساليبه ح�سب �سكل الت�سريحة 

المطلوبة.
- يو�س��ح اأ�س����كال ت�س���ريحات 

ال�سعر المختلفة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

- ينفذ التح�سيرات االأولية الالزمة للتطبيقات 
العملية.

- يلف ال�سعر بالمالقط بالطريقة ال�سحيحة.
بالطريقة  المختلفة  باللفافات  ال�سعر  يلف   -

ال�سحيحة.

- ينف�س ال�سعر بالم�سط والفر�سة ح�سب �سكل 
الت�سريحة المطلوبة.

- ي�سرح ال�سعر اإلى االأعلى )�سنيون(.
معايير  وفق  طوله  ح�سب  ال�سعر  ي�سرح   -

محددة.
المكمالت  باإ�سافة  المرفوع  ال�سعر  ي�سرح   -
)اإك�س�سورات / اأزهار/ �سعر م�ستعار( وفق 

معايير محددة.
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الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

ال�سعر  مكمالت  اأن��واع  يبين   -
واأ�سكالها وا�ستخداماتها.

تجديل  وطرائق  اأ�سكال  ي�سف   -
ال�سعر.

- ي�سرح �سعر العرو�س وفق معايير محددة.

واأربع  وثالث،  بخ�سلتين،  ال�سعر  يجدل   -
خ�سل.

بالطريقة  وتجهيزاته  العمل  مكان  ينظف   -
ال�سحيحة.
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الم�ستوى  الثاني / التجميل

المح�ور الرئي�س: ق�س ال�سعر )12 / 60 �ساعة(                       

المحاور الفرعية:       ∑ اهمية ق�س ال�سعر .       ∑ اأ�س�س اختيار ق�سة ال�سعر.       ∑ اأ�سا�سيات ق�س ال�سعر.       ∑ ت�ساميم ق�سات ال�سعر. 

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
المتعلقة بق�س ال�سعر.

العملية  ال��م��ه��ارات  تطبيق   -
المتعلقة بق�س ال�سعر.

البحث  محركات  ا�ستخدام   -
في ا�ستق�ساء المعرفة المتعلقة 

بق�س ال�سعر.
- االلتزام بقواعد ال�سالمة العامة 

داخل �سالون التجميل.
نحو  اإيجابي  اتجاه  اإظ��ه��ار   -

العمل في مهنة التجميل.
- التعامل بلباقة وح�سن الت�سرف 

مع الزبائن.
االت�سال  م��ه��ارات  تطبيق   -
والتوا�سل في العمل الجماعي 

مع االآخرين.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ق�سة  اختيار  اأهمية  يقدر   -
وفق  المنا�سبة  ال�سعر 

معايير محددة.
ق�س  تنفيذ  اأ�س�س  يو�سح   -

ال�سعر با�سكال مختلفة.
ال�سعر  ق�س  اأهمية  يدرك   -
الجمالية  الناحية  الإظهار 

للفرد.
باأ�سكال  ال�سعر  يق�س   -
معايير  وف���ق  مختلفة 

محددة.
ال�سحة  ق��واع��د  يطبق   -
وال�سالمة العامة عند ق�س 

ال�سعر.
في  التكنولوجيا  ي�ستخدم   -

اختيار ق�سات ال�سعر.
المجتمعية  القيم  يراعي   -

عند اختيار ق�سة ال�سعر.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
ال�سعر  ق�س  مفهوم  يو�سح   -

واهميته.
ال�سعر  ق�سات  اأ�سكال  يو�سح   -

المختلفة.
يو�سح اأ�س�س اختيار ق�سة ال�سعر   -

ح�سب معايير محددة.
ال�سعر  ق�سات  تنفيذ  اأ�س�س  يبين   -

المختلفة.
في  ال�سعر  خ�سل  اأطوال  يحدد   -

كل ق�سة من ق�سات ال�سعر.

يحدد االأدوات الم�ستخدمة في   -
عملية ق�س ال�سعر وموا�سفاتها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ق�س  لعملي��ة  الالزمة  االأولية  التح�سيرات  ينف���ذ   -
ال�سعر.

- يق�سم ال�سعر اإلى اأربعة اأق�سام اأو خم�سة اأو ح�سب 
حالته.

- يق�سم ال�سعر في الق�سم الواحد اإلى خ�سل.

- يم�سك اأدوات الق�س بالطريقة ال�سحيحة.
- يق�س ال�سعر ق�سة الطول الواحد )الكاريه(.

)االأط��وال  المنتظم  الطول  ق�سة  ال�سعر  يق�س   -
المت�ساوية(.

والمتو�سط  الق�سير  المتدرج  ق�سة  ال�سعر  يق�س   -
والطويل.
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الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

يبين اأمور ال�سحة وال�سالمة في   -
عملية ق�س ال�سعر.

- ي�ستخدم التكنولوجيا في اختيار 
ق�سات ال�سعر المختلفة.

الق�س  اأدوات  با�ستخدام  الزبون  �سعر  يخفف   -
)مق�س التخفيف، العادي، مو�سى  الحالقة.

- ينظف �سعر الرقبة باالأداة الخا�سة.
- يطبق قواعد ال�سالمة العامة في اأثناء ق�س ال�سعر.

- ينظف مكان العمل وتجهيزاته  بالطريقة ال�سحيحة.
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الم�ستوى  الثاني / التجميل

المح�ور الرئي�س: العناية باليدين والقدمين )التطريف والتدريم( )48/18 �ساعة(   

المحاور الفرعية:      ∑ تركيب الظفر وم�سكالته.      ∑ العناية باليدين )التطريف(.  ∑      العناية بالقدمين )التدريم(.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
- اكت�ساب المعرفة العلمية المتعلقة 

بالعناية باليدين والقدمين.
- تطبيق المهارات العملية الخا�سة 

بالتطريف والتدريم.
باليدين  العناية  باأهمية  الوعي   -
والقدمين وتاأثيرهما على الناحية 

الجمالية للفرد.
البحث  محركات  ا�ستخدام   -
المتعلقة  المعرفة  ا�ستق�ساء  في 

بالعناية باليدين والقدمين.
العامة  ال�سالمة  بقواعد  االلتزام   -
باليدين  بالعناية  المتعلقة 

والقدمين.
الت�سرف  وح�سن  بلباقة  التعامل   -

مع الزبائن.
االت�����س��ال  م���ه���ارات  تطبيق   -
الجماعي  العمل  في  والتوا�سل 

مع االآخرين.

قادرا  اأن يكون  الطالب  يتوقع من 
على اأن:

- يبين اأهمية �سحة االأظفار 
وم�سكالتها واأمرا�سها.

العناية  اأ���س�����س  يو�سح   -
باليدين والقدمين.

العناية  م�ستلزمات  يبين   -
باليدين والقدمين.

- يطبق اأ�س�س العناية باليدين 
والقدمين.

- ينفذ عملية التطريف.
- ينفذ عملية التدريم.

- ي�ستخ����دم التكنولوجيا في 
متابع��������ة الم�س�تجدات 
المتعلقة في العناية باليدين 

والقدمين.
ال�سحة  ق��واع��د  يطبق   -
وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة في 
ع��م��ل��ي��ت��ي ال��ت��ط��ري��ف 

والتدريم.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

وبنيته  الظفر  تركيب  يو�سح   -
وا�سكاله.

الع�سالت،  م��واق��ع  يبين   -
ال���ع���ظ���ام، ال��م��ف��ا���س��ل، 
االأع�ساب واالأوعية الدموية 

في اليدين والقدمين.
العناية  م�ستلزمات  يبين   -

باليدين والقدمين.

يو�سح اأ�س�س العناية باليدين.  -

يبين حركات تدليك اليدين.  -
الطالء  اختيار  اأ�س�س  يحدد   -

المنا�سب لالأظفار.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

العناية  بعمليتي  الخا�سة  االأولية  التح�سيرات  ينفذ   -
باليدين والقدمين )التطريف والتدريم(.

باليدين  العناية  بعمليتي  الخا�سة  االأدوات  يجهز   -
الطاولة  على  والتدريم(  التطريف   ( والقدمين 

الخا�سة.

المواد  با�ستعمال  الزيت لالأظفار  ينفذ عملية حمام   -
المنا�سبة.

بالطريقة  اليدين  اأظ��ف��ار  تطريف  عملية  ينفذ   -
ال�سحيحة.

يدلك اليدين بعد التطريف.  -
واأ�سكال  بطرائق  اليدين  اأظفار  على  الطالء  ي�سع   -

مختلفة.
ينفذ عملية تدريم اأظفار القدمين بالطريقة ال�سحيحة  -
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

يو�سح اأ�س�س العناية بالقدمين.  -

يبين حركات تدليك القدمين.  -

ي��و���س��ح ت�����س��وه��ات االأظ��ف��ار   -
وم�سكالتها.

يدلك القدمين بعد التدريم.  -
واأ�سكال  بطرائق  القدمين  اأظفار  على  الطالء  ي�سع   -

مختلفة.

- يتدبر م�سكلة تقرن جلد القدمين.

- يطبق قواعد ال�سحة وال�سالمة العامة في اأثناء عمليتي 
التطريف والتدريم.

- ينظف مكان العمل وتجهيزاته.
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الم�ستوى  الثالث / التجميل

المح�ور الرئي�س: تمويج ال�سعر وتملي�سه )18 / 72 �ساعة(     

المحاور الفرعية:      ∑ تمويج ال�سعر.      ∑ تملي�س ال�سعر. 

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
ال�سعر  بتمويج  المتعلقة 

وتملي�سه.
العملية  ال��م��ه��ارات  تطبيق   -
ال�سعر  بتمويج  المتعلقة 

وتملي�سه.
البحث  محركات  ا�ستخدام   -
في ا�ستق�ساء المعرفة المتعلقة 

بتمويج ال�سعر وتملي�سه.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام   -
ال��ع��ام��ة داخ����ل ���س��ال��ون 

التجميل.
وح�سن  ب��ل��ب��اق��ة  ال��ت��ع��ام��ل   -

الت�سرف مع الزبائن.
ال�سركات  تعليمات  اتباع   -
ا�ستعمال  ف��ي  ال�����س��ان��ع��ة 
ال�سعر  تمويج  م�ستح�سرات 

وتملي�سه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

ال�سعر  تمويج  اأهمية  يبين   -
الناحية  على  وتملي�سه 

الجمالية والنف�سية للفرد.
تنفيذ  م�ستلزمات  يو�سح   -

تمويج ال�سعر وتملي�سه.
اأ�س�س تنفيذ عمليتي  يو�سح   -

تمويج ال�سعر وتملي�سه.
والمبادئ  االأ�س�س  يطبق   -
التمويج  بعمليتي  المتعلقة 
والتملي�س الموؤقت والدائم.

ال�سحة  ق���واع���د  ي��ط��ب��ق   -
وال�سالمة العامة في عمليتي 

تمويج ال�سعر وتملي�سه.
ال�سركات  تعليمات  ينفذ   -
ال�سانعة عند ا�ستعمال مواد 
التمويج والتملي�س الدائمة. 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�سح مفهوم تمويج ال�سعر.

ال�سعر تمويجًا  - يحدد طرائق تمويج 
موؤقتًا واأ�س�سه.

واالأجهزة  واالأدوات  المواد  يحدد   -
الخا�سة بعملية التمويج الموؤقت.

- يو�سح اأ�س�س التمويج الدائم.
الم�س�تخدم�ة  واالأدوات  المواد  يحدد   -
التمويج  بعملية  الخا�سة  واالأج��ه��زة 

الدائم.
- يو�سح تاأثير المواد الكيميائية الم�ستعملة 

في عملية تمويج ال�سعر الدائم.
- يبين اأمور ال�سالمة في اأثناء عملية تمويج 

ال�سعر الدائم.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
بتمويج  الخا�سة  االأولية  التح�سيرات  ينفذ   -

ال�سعر وتملي�سه.
يموج ال�سعر باالأ�سابع.  -

المكواة  با�ستخدام  ويمل�سه  ال�سعر  يموج   -
الحرارية )الفير(.

يق�سم ال�سعر لعملية التمويج الدائم.  -
الخا�سة  اللفافات  با�ستعمال  ال�سعر  يلف   -

بالتمويج الدائم.
يح�سر محلول التمويج الدائم.  -

ينفذ عملية التمويج الدائم لل�سعر بالطريقة   -
ال�سحيحة.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

عند  اال���س��ت��ه��الك  تر�سيد   -
م�ستح�سرات  ا�ستخدام 

تمويج ال�سعر وتملي�سه.
االت�سال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���س��ل 

الجماعي مع االآخرين.

في  التكنولوجيا  ي�ستخدم   -
متابعة الم�ستجدات المتعلقة 

بتمويج ال�سعر وتملي�سه.

- يو�سح مفهوم تملي�س ال�سعر.
تملي�سًا  ال�سعر  تملي�س  طرائق  يحدد   -

موؤقتًا.
الم�ستعملة  الكيميائية  المواد  يحدد   -

في عملية التملي�س الدائم لل�سعر.
الموؤقت  ال�سعر  تملي�س  اأنواع  يميز   -

والدائم.

- يو�سح اأ�س�س التملي�س الدائم لل�سعر.
- يبين اأمور ال�سحة وال�سالمة في عملية 

تملي�س ال�سعر الدائم.
بعد  بال�سعر  العناية  اأ�س�س  يو�سح   -

عملية التمويج اأو التملي�س.
متابعة  في  التكنولوجيا  ي�ستخدم    -
بتمويج  المتعلقة  الم�ستجدات 

ال�سعر وتملي�سه.

تملي�سه  قبل  ال�سعر  من  خ�سلة  يفح�س   -
با�ستخدام مادة التملي�س المنا�سبة.

مادة  با�ستخدام  الدائم  التملي�س  عملية  ينفذ   -
التملي�س المنا�سبة ح�سب حالة ال�سعر.

في  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  قواعد  يطبق   -
عمليتي التمويج والتملي�س.

بالطريقة  وتجهيزاته   العمل  مكان  ينظف   -
ال�سحيحة.
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الم�ستوى  الثالث / التجميل

المح�ور الرئي�س: �سبغ ال�سعر)15/ 84 �ساعة(         

المحاور الفرعية: ∑ �سبغ ال�سعر.      ∑ تفتتيح لون ال�سعر.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
المتعلقة ب�سباغ ال�سعر.

العملية  المهارات  تطبيق   -
المتعلقة ب�سباغ ال�سعر.

البحث  محركات  ا�ستخدام   -
المتعلقة  المعرفة  ا�ستق�ساء  في 

ب�سباغ ال�سعر.
العامة  ال�سالمة  بقواعد  االلتزام   -

داخل �سالون التجميل.
عند  المجتمعية  القيم  مراعاة   -

اختيار األوان ال�سباغ.
التعامل بلباقة وح�سن الت�سرف   -

مع الزبائن.
ال�سركات  تعليمات  اتباع   -
ا�ستعمال  في  ال�سانعة 

م�ستح�سرات �سباغ ال�سعر.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

يو�سح اأ�س�س ومبادئ �سباغ   -
ال�سعر الكلي والجزئي.

ال�سعر  �سباغ  اأهمية  يبين   -
على الناحية الجمالية للفرد.

عملي���ة  م�س��تلزمات  يبين   -
�سباغ ال�سعر.

ال�سعر  �سباغ  عمليات  ينفذ   -
وفق  والجزئي   الكلي 

اال�س�س ال�سحيحة.
العامة  ال�سالمة  قواعد  يطبق   -

في عملية �سباغ ال�سعر.
ال�سركات  تعليمات  ينفذ   -
خليط  تح�سير  في  ال�سانعة 

�سباغ ال�سعر.
الت�كنولوجي����ا  ي�س���تخدم   -
ال�سباغ  لون  اختيار  في 
المنا�سب وفق معايير محددة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يو�سح مفهوم اللون وخ�سائ�سه.  -

يو�سح م�سادر مواد �سباغ ال�سعر.  -
�سباغ  لون  اختي��ار  اأ�س��س  يو�سح   -

ال�سعر.
يو�سح كيمياء اللون ويعرف نواتجها.  -

في  الم�ستخدمة  واالأدوات  المواد  يبين   -
عملية �سباغ ال�سعر الكلي والجزئي .

الكلي  ال�سعر  �سبغ  اأ�سا�سيات  يو�سح   -
والجزئي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ب�سباغ  الخا�سة  االأولية  التح�سيرات  ينفذ   -
ال�سعر.

باتباع  ال�سباغ  لمواد  الجلد  ح�سا�سية  يفح�س   -
الطرق المنا�سبة.

- ي�سبغ لون ال�سعر الطبيعي من الغامق اإلى االأفتح 
بفارق درجتين لونيه اأو اأقل.

- ي�سبغ لون ال�سعر الطبيعي من الفاتح اإلى الغامق.
- ي�سبغ االأجزاء الجديدة النامية من ال�سعر.

- ي�سبغ �سعًرا طبيعيا فيه ن�سبة من ال�سيب.
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الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

تر�سيد اال�ستهالك عند ا�ستخدام   -
م�ستح�سرات �سباغ ال�سعر.

االت�سال  مهارات  تطبيق   -
الجماعي  العمل  والتوا�سل في 

مع االآخرين.

يو�سح مفهوم تفتيح لون ال�سعر والغر�س   -
منه.

وتاأثيراتها  ال�سعر  لون  تفتيح  مواد  يبين   -
على ال�سعر والجلد.

يو�سح مراحل تفتيح لون ال�سعر.  -
- يميز اأنواع التفتيح الجزئي للون ال�سعر.

- يو�سح اأهمية العناية بال�سعر الم�سبوغ.

- ي�سبغ لون ال�سعر الطبيعي من الغامق اإلى االأفتح 
باأكثر من ثالث درجات لونية.

)المي�س(  لون  ح�سب  جزئيًا  ال�سعر  ي�سبغ   -
با�ستخدام  ورق الق�سدير، الطاقية المطاطية، 

واالأكيا�س البال�ستيكية.

ودرجتين  درجة  بفارق  جزئيًا  ال�سعر  ي�سبغ   -
الطاقية  الق�سدير،  ورق  با�ستخدام  )البلياج( 

المطاطية.

�سباغ  اأثناء  في  العامة  ال�سالمة  قواعد  يطبق   -
ال�سعر.

بالطريقة  وتجهيزاته   العمل  مكان  ينظف   -
ال�سحيحة.
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الم�ستوى  الثالث / التجميل

المح�ور الرئي�س: اللياقة والتغذية )15 / 24 �ساعة(             

المحاور الفرعية:   ∑ اللياقة البدنية.             ∑ التغذية.

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
العملية  وال���م���ه���ارات 

المتعلقة باللياقة والتغذية.
تقدير اأهمية التغذية واللياقة   -
الفرد  �سحة  ف��ي  البدنية 

ومظهره.
ا�ستخدام محركات البحث   -
المعرفة  ا�ستق�ساء  ف��ي 

المتعلقة باللياقة والتغذية.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام   -
باللياقة  المتعلقة  العامة 

البدنية.
اللياقة  بتكامل  ال��وع��ي   -
في  والتجميل  والتغذية 
الجمالية  النواحي  اإب���راز 

للفرد.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

اللياقة  بين  العالقة  يو�سح   -
في �سحة  والتغذية  البدنية 

الفرد.
التغذية  اأ���س�����س  يو�سح   -
ال�����س��ح��ي��ة وال�����س��ل��ي��م��ة 
وم��م��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن 
على  للمحافظة  الريا�سية 

ال�سحة.
اأنظمة  اأ���س�����س  ي��و���س��ح   -
الغذائية  تخطيط الوجبات 

المتوازنة.
الريا�سية  التمارين  يطبق   -
والعمر  للج�سم  المنا�سبة 

والحالة ال�سحية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
المختلفة  وم�سادرها  الغذائية  العنا�سر  يو�سح   -

ودورها في �سحة الج�سم.
يحدد االحتياجات اليومية لالأ�سخا�س المختلفين   -

من العنا�سر الغذائية واأعرا�س نق�سها.
يو�سح مفهوم الغذاء المتوازن واأهميته.  -

يو�سح اأنظمة تخطيط الوجبات الغذائية.  -
يحدد اأ�س�س تخطيط الوجبات الغذائية المتوازنة.  -

يو�سح العالقة بين الطول والوزن والبنية.  -

يميز بين الوزن الزائد وال�سمنة.  -
وعالقتها  لل�سمنة  الم�سببة  العوامل  يو�سح   -

باالأمرا�س االأخرى.
يبين االأ�س�س ال�سحية ل�سبط الوزن.   -

- يو�سح مفهوم اللياقة البدنية واأهميتها للج�سم.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

)قليلة،  يخ�ط�ط وجب��ة غذائي���ة   -
متو�س��طة، عال�ي�����ة ال�س��عرات( 

با�ستخدام الهرم الغذائي.

يقي���س وزن الج�س��م وطول���ه   -
با�ستخدام تجهيزات القيا�س.



87

النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

في  التكنولوجيا  ي�ستخدم   -
في  الم�ستجدات  متابعة 
في  والريا�سة  التغذية  عالقة 

�سحة الفرد.

- يبين اأنواع اللياقة ال�ساكنة والحركية.
في �سحة  الع�سالت  تمرينات  تاأثير  يحدد   -

الج�سم.

- يبين تمرينات الع�سالت واأ�سكالها.

مراكز  تقدمها  التي  الخدمات  اأنواع  يبين   -
اللياقة البدنية في االأردن.

يوؤدي تمرينات التنف�س العميق لتحقيق   -
اال�سترخاء.

بالرقبة  الخا�سة  التمرينات  ي��وؤدي   -
والكتفين والذراعين.

بال�سدر  الخا�سة  التمرينات  ي��وؤدي   -
والبطن والظهر وال�ساقين.
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الم�ستوى  الرابع / التجميل

المح�ور الرئي�س: م�ستح�سرات التجميل )9 / 24�ساعة(              

المحاور الفرعية: ∑ اأنواع و اأ�سكال م�ستح�سرات التجميل.         ∑ مكونات م�ستح�سرات التجميل.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
والمهارات العملية المتعلقة 
م�ستح�سرات  ب��اأ���س��ك��ال 
ال��ت��ج��م��ي��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا 

وا�ستعماالتها.
البحث  محركات  ا�ستخدام   -
المتعلقة  المعرفة  ا�ستق�ساء  في 

بم�ستح�سرات التجميل.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام    -
ا�ستعمال  ع��ن��د  ال��ع��ام��ة 

م�ستح�سرات التجميل.
االلتزام بتعليمات ال�سركات   -
ا�ستعمال  عند  ال�سانعة 

م�ستح�سرات التجميل.
االت�سال  م��ه��ارات  تطبيق   -
العمل  ف���ي  وال��ت��وا���س��ل 

الجماعي مع االآخرين.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

يتعرف اأ�سكال م�ستح�سرات   -
ال��ت��ج��م��ي��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا 

وا�ستعماالتها.
في  التكنولوجيا  يوظف   -
م�ستح�سرات  م��ت��اب��ع��ة 
التجميل واأ�سكالها واأنواعها 

ومكوناتها.
ال�سركات  تعليمات  ينفذ   -
ا�ستعمال  عند  ال�سانعة 

م�ستح�سرات التجميل.
من  مختلفة  اأنواعًا  يح�سر   -

الكريمات.
من  مختلفة  اأنواعًا  يح�سر   -

ال�سابون ال�سائل.
ال�سحة  ق���واع���د  ي��ط��ب��ق   -
ا�س��تخدام  في  وال�سالمة 
م�س����تح�سرات  وتح�س�ير  

التجميل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يبين اأنواع م�ستح�سرات التجميل.  -
يبين اأ�سكال م�ستح�سرات التجميل.  -

والكيميائية  الطبيعية  المكونات  ي�سنف   -
لم�ستح�سرات التجميل.

يو�سح اأ�س�س ا�ستعمال م�ستح�سرات   -
التجميل.

التجميل  م�����س��ت��ح�����س��رات  ي��ب��ي��ن   -
في  الميت  البحر  من  الم�ستخل�سة 

االأردن. 
الن�سرة  في  المدونة  البيانات  يو�سح   -

المرفقة مع  م�ستح�سرات التجميل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يح�سر الكريم البارد ال�ستعماله على الب�سرة.  -
عند  ال�ستعماله  الخار�سين  اأك�سيد  مرهم  يح�سر   -

الحاجة.
يح�سر ال�سابون ال�سائل.  -

يطبق قواعد ال�سحة وال�سالمة العامة في اأثناء   -
تح�سير التجارب.

بالطريقة  وتجهيزاته   العمل  مكان  ينظف   -
ال�سحيحة.
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الم�ستوى   الرابع  / التجميل

المح�ور الرئي�س: العناية بالب�سرة ) 24/ 96�ساعة(           

المحاور الفرعية: ∑ تركيب الجلد. ∑ م�سكالت الجلد واأمرا�سه. ∑ تنظيف الب�سرة . ∑ التدليك.∑ االأقنعة. ∑ تجهيزات العناية بالب�سرة. ∑نزع ال�سعر الزائد.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
المتعلقة بالعناية بالب�سرة.

العملية  المهارات  تطبيق   -
المتعلقة بالعناية بالب�سرة.

البحث  ا�ستخدام محركات   -
المعرفة  ا�ستق�ساء  ف��ي 

المتعلقة بالعناية بالب�سرة.
ال�سالمة  بقواعد  االل��ت��زام   -
بالعناية  المتعلقة  العامة 

بالب�سرة.
العناية  تقديم  باأهمية  الوعي   -

الم�ستمرة بالب�سرة.
وح�سن  بلباقة  ال��ت��ع��ام��ل   -

الت�سرف مع الزبائن.
ال�سركات  تعليمات  اتباع   -
ا�ستعمال  ف��ي  ال�سانعة 
العناية  م�����س��ت��ح�����س��رات 

بالب�سرة.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ي��ب��ي��ن ت��رك��ي��ب ال��ج��ل��د   -
ووظائفه.

الجلد  م�سكالت  يو�سح   -
وكيفية  ال�سائعة  واأمرا�سه 

التعامل معها.
يبين اأنواع الب�سرة والعوامل   -

الموؤثرة فيها.
تنظيف  م��ف��ه��وم  ي��و���س��ح   -

الب�سرة واأهميته واأنواعه.
تنظيفًا  ال��ب�����س��رة  ينظف   -
با�ستخدام  وعميقًا  �سطحيًا 
المواد واالأدوات واالأجهزة 

الالزمة.
التدليك  مفهوم  يو�سح   -
والمواد  وطرائقه  وفوائده 

واالأجهزة الم�ستعملة فيه.
يدلك الب�سرة يدويًا واآليًا.  -

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
ي�سف طبقات الجلد وملحقاته واأهمية كل   -

منها.
يحدد اأنواع الجلد وتوزيعها في الج�سم.  -

يبين التركيب الكيميائي للجلد.  -

يو�سح موا�سفات الجلد ال�سليم.  -
يو�سح وظائف الجلد المختلفة.  -

يحدد الم�سكالت الوظيفية للجلد والوقاية   -
منها وكيفية التعامل معها.

واأعرا�سها  ال�سائعة  الجلدية  االأمرا�س  يو�سح   -
وكيفية الوقاية منها .

والعوامل  و�سفاتها  الب�سرة  اأن��واع  يحدد   -
الموؤثرة فيها.

للب�سرة  ال�سطحي  التنظيف  مفهوم  يو�سح   -
وطرائقه واأ�س�س تنفيذه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يقي�س درجة حمو�سة الجلد.  -

الخا�سة  االأول��ي��ة  التح�سيرات  ينفذ   -
بعمليات العناية بالب�سرة.

بالوجه  العناية  لعمليات  الزبون  يجهز   -
والرقبة واالأكتاف بطريقة �سحيحة.
-  يفح�س خ�سائ�س الب�سرة ويقيمها.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

عند  اال���س��ت��ه��الك  تر�سيد   -
م�ستح�سرات  ا�ستخدام 

العناية بالب�سرة.

ي��و���س��ح م��ف��ه��وم االأق��ن��ع��ة   -
وفوائدها واأنواعها ودواعي 

ا�ستعمالها.
المنا�سبة  االأقنعة  ي�ستخدم   -

لكل ب�سرة.
العناية  م�ستح�سرات  يبين   -

بالب�سرة وتجهيزاتها.
الم�ستح�سرات  ي�����س��ع   -
بالب�سرة  للعناية  ال��الزم��ة 
الكريم  النهاري،  )الكريم 
المقاوم  والكريم  الليلي 
بط�ريق��ة  للتج��اعيد( 

�سحيحة.
- يبين اأهمية نزع ال�سعر الزائد 

وطرائقه.
بطرق  الزائد  ال�س���عر  ينزع   -

مختلفة
ال�سحة  اأ���س�����س  ي��و���س��ح   -
تقديم  عند  العامة  وال�سالمة 

العناية بالب�سرة.

- يح��دد الم��واد الم�ستخدمة في عملية 
التنظيف ال�سطحي للب�سرة.

- يو�سح مفهوم التنظيف العميق للب�سرة 
وطرائقه واأ�س�س تنفيذه.

- يحدد المواد والتجهيزات الم�ستخدمة  
في عملية التنظيف العميق للب�سرة.

- يبين ط��رائ�ق اإزال���ة الحب��وب ال�سوداء 
والبي�ساء ) )الزيوان( .

- يح��دد االأدوات واالأج��هزة الم�ستخدمة 
ف���ي اإزال������ة ال��ح��ب��وب ال�����س��وداء 

والبي�ساء)الزيوان( .

- يو�س��ح مفه���وم التدلي��ك واأنواع�����ه 
وفوائده.

- يح���دد م��واق�ع االأع�س��اب الح����سية 
والحركية في الوجه والرقبة.

- يبين اأنواع الحركات المختلفة لتدليك 
الب�سرة وتاأثيراتها على الج�سم.

- يبين محاذير تدليك الب�سرة.

المنظف  الحليب  با�ستخدام  الب�سرة  ينظف   -
وال�سائل المنع�س.

ينظف الب�سرة تنظيفًا عميقًا يدويًا.  -
ينظف الب�سرة تنظيفًا عميقًا با�ستخدام جهاز   -

ال�سنفرة.

)الزيوان(  والبي�ساء  ال�سوداء  الحبوب  يزيل    -
يدويًا واآليًا.

با�ستخدام  واالأكتاف  والرقبة  الوجه  يدلك   -
حركات التم�سيد.

با�ستخدام  واالأكتاف  والرقبة  الوجه  يدلك   -
حركات العجن والتقري�س.

با�ستخدام  واالأكتاف  والرقبة  الوجه  يدلك   -
حركات القرع والتربيت.

با�ستخدام  واالأكتاف  والرقبة  الوجه  يدلك   -
حركات االهتزاز.
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النتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

- يو�سح مفهوم االأقنعة واأنواعها.
- يبين فوائد كل قناع ودواعي ا�ستعماله.

- يو�سح اأ�س�س اختيار االقنعة وو�سعها على 
الب�سرة 

- يميز م�ستح�سرات العناية بالب�سرة النهارية 
والليلية.

اأهمية ا�ستعمال الم�ستح�سرات  - يبين 
المقاومة للتجاعيد.

و�سع  في  الم�ستعملة  االأجهزة  يحدد   -
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة.

- يو�سح مفهوم الت�سعر واأ�سبابه.
- يبين فوائد اإزالة ال�سعر الزائد.

- يح��دد ط��رائق نزع ال�س��عر الم�وؤقت����ة  
والدائمة وميزاتها.

االهتمام  نحو  اإيجابيًا  اتجاهًا  يظهر   -
بتقديم العناية بالب�سرة.

- ي�سع االأقنعة المنا�سبة على الب�سرة بالطريقة 
ال�سحيحة.

- ي�سع الم�ستح�سرات النهارية والليلية على 
الب�سرة يدويًا.

الخا�سة  ال�سائلة  الم�ستح�سرات  ي�سع   -
بالعناية بالب�سرة با�ستخدام االأجهزة. 

- يح�سر مزيل ال�سعر ال�سكري.

ال�سكري،  بالمزيل  الزائد  ال�سعر  ينزع   -
ال�سمعي، بالخيط.

- يطبق قواعد ال�سحة وال�سالمة العامة عند 
التعامل مع الب�سرة.

- ينظف مكان العمل وتجهيزاته .
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الم�ستوى  الرابع / التجميل

المح�ور الرئي�س: تزيين الوجه )المكياج(   )12 / 60 �ساعة(                 

المحاور الفرعية: ∑ مفهوم التزيين واأدواته ومواده . ∑ تزيين الوجه واأجزائه.

الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�ساب   -
المتعلقة بتزيين الوجه.

تقدير اأهمية تزيين الوجه على   -
المظهر العام.

العملية  ال��م��ه��ارات  تطبيق   -
المتعلقة بتزيين الوجه.

البحث  محركات  ا�ستخدام   -
في ا�ستق�ساء المعرفة المتعلقة 

بتزيين الوجه.
االلتزام بقواعد ال�سالمة العامة   -

عند تزيين الوجه.
وح�سن  ب��ل��ب��اق��ة  ال��ت��ع��ام��ل   -

الت�سرف مع الزبائن. 
ال�سركات  بتعليمات  االلتزام   -
ا�ستعمال  ع��ن��د  ال�����س��ان��ع��ة 

م�ستح�سرات تزيين الوجه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

عملية  ومبادئ  اأ�س�س  يو�سح   -
تزيين الوجه.

واالأدوات  ال��م��واد  يبين   -
تزيين  عملية  في  الم�ستعملة 

الوجه.
واالأدوات  ال��م��واد  يختار   -

المنا�سبة لتزيين الوجه.
بطريقة  الوجه  اأج��زاء  يزيين   -

�سحيحة.
في  التكنولوجيا  ي�ستخدم   -
متابعة الم�ستجدات المتعلقة 

بتزيين الوجه.
وال�سالمة  اأمورال�سحة  يطبق   -
العامة عند و�سع مواد التزيين 

على الوجه.
ال�سركات  تعليمات  ينفذ   -
ال�سانعة لم�ستح�سرات تزيين 

الوجه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يحدد اأنواع تزيين الوجه وطرائقه.  -
يبين اأ�سكال الوجوه واأجزاءها.  -

يبين االأدوات والتجهيزات الم�ستعملة   -
في عملية تزيين الوجه.

الوجه  تزيين  م�ستح�سرات  يبين   -
واأ�سكالها.

م�ستح�سرات  اختيار  اأ�س�س  يو�سح   -
التزيين المنا�سبة.

يو�سح اأ�سا�سيات تزيين الوجه واأجزائه.  -

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

- يح�سر االأدوات والمواد الالزمة لعملية تزيين الوجه.
تزيين  لعملية  ال�سحيحة  بالطريقة  الزبون  يجهز   -

الوجه.

يهذب �سعر الحواجب بطريقة �سحيحة وفق معايير   -
محددة.

يوزع كريم االأ�سا�س وظله وفق معايير محددة  -
ي�سع بودرة الوجه واأحمر الخدود بطريقة �سحيحة.  -

ي�سع الظالل على العيون وفق معايير محددة.  -
بطريقة  العيون  على  والجاف  ال�سائل  الكحل  ي�سع   -

�سحيحة وفق معايير محددة.
ي�سع الم�سكارا على الرمو�س بطريقة �سحيحة.   -
يزين ال�سفاه ح�سب �سكلها وفق معايير محددة.  -

- يزين العرو�س بطريقة �سحيحة وفق معايير محددة.
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الرئي�سة  للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىوالفرعية

عند  اال���س��ت��ه��الك  ت��ر���س��ي��د   -
تزيين  ا�ستخدام م�ستح�سرات 

الوجه.
عند  المجتمعية  القيم  مراعاة   -

القيام بتزيين الوجه.

الم�ستخدمة  ال��م��واد  نوعية  يحدد   -
للر�سم على وجوه االأطفال.

وجوه  على  الر�سم  اأ�سا�سيات  يو�سح   -
االأطفال.

- ير�سم على وجوه االأطفال.
تزيين  عند  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  قواعد  يطبق   -

الوجه. 
- ين�ظف مك�ان العمل وتجهيزاته بالطريق����ة 

ال�سحيحة.
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عينة در�س / الم�ستوى  الثالث

المحور الرئي�س: تمويج ال�سعر وتملي�سه 

المو�سوع: التمويج الدائم لل�سعر               المبحث: التدريب العملي / التجميل

الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 

قادرا على:
- ينفذ التح�سيرات االأولية 
الخا�سة بتمويج ال�سعر 

الدائم.
االأج���ه���زة  ي��ح�����س��ر   -
الم�ستخدمة  واالأدوات 
لعملية التمويج الدائم.

- يق�س��م ال�سعر اأق�س��امًا 
عدة ح�سب الحاجة.

- يح�سر محلول التمويج 
الدائم ال�ستعماله.

ال�س��عر  يل���ف خ�سل   -
اللفافات  با�ستعمال 
وورق الطرف الخا�س 
بعملية التمويج الدائم.

ال�س�عر  خ�س��ل  يثبت   -
بالمطاط���ة  الملفوف 

المت�سلة باللفافة.

اأوًل: التدري�س المبا�سر
ا مدمجة واأ�سرطة فيديو  اأقرا�سً ∑ يعر�س المعلم على الطلبة 

تبين ت�سكيل ال�سعر الممل�س بطريقة التمويج الدائم.
تمويج  مهارة  ومعايير  خطوات  حول  والمناق�سة  الحوار   ∑

ال�سعر الدائم.
والمواد  واالأدوات  االأجهزة  موا�سفات  حول  مناق�سة   ∑

الم�ستخدمة بعملية التمويج الدائم.
∑ عر�س تو�سيحي لالأجهزة واالأدوات والمواد الم�ستعملة 

ب�سكل مبا�سر اأمام الطلبة وتحديد موا�سفات كل منها.
العامة  ال�سالمة  اأمور  الطلبة حول  مع  الحوار  قنوات  فتح   ∑

المتبعة في عملية تمويج ال�سعر الدائم.
ثم  للمجموعة(  طالب   -4( مجموعات  الطلبة  تق�سيم   ∑

يقوم الطلبة قبل البدء بالعمل بما يلي:
ارتداء مالب�س العمل.   ∑

ق�س االأظافر وغ�سل اليدين.   ∑
تجهيز مكان العمل.   ∑

لتنفيذ  الالزمة  واالأج��ه��زة  واالأدوات  المواد  تح�سير   ∑
المهارة. 

ثانياً: التطبيق والممار�سة

 اأوًل: المالحظة
- يقوم المعلم بمالحظة:

∑ م�ساركة الطلبة في النقا�س.
∑ اإثارة اأ�سئلة هادفة.

∑ تبرير االإجابات.
∑ تقبل مالحظات االآخرين.

∑ التحدث بثقة وب�سوت مرتفع.
∑ تقديم التغذية الراجعة.

ثانيًا: تقويم الأداء با�ستخدام �سلم تقدير لفظي
- يّقّوم المعلم اأداء الطلبة من حيث:

∑ ا�س����تخدام االأجه����زة واالأدوات 
والمواد بطريقة �سحيحة واآمنة.

∑ تتابع الخط��وات للمهارة ب�سكل 
�سليم والتقيد بالنقاط الحاكمة.

∑ الدقة وال�سرعة في العمل.
∑ االإنجاز في الوقت المحدد.

∑ ح�س����ن الت�س��رف في االأم����ور 
الطارئة.

∑ ال�سلوك في اأثناء العمل واحترام 
االآخرين.

∑ الكتاب المدر�سي
وكتب  م��ج��الت   ∑

متخ�س�سة
�سبكة  على  مواقع   ∑

االإنترنت
∑ م�سغل المدر�سة

ومراكز  �سالونات   ∑
التجميل

∑ نماذج
∑ بطاقات عمل

∑ اأقرا�س مدمجة
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الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
- ي�س����ع محل���ول 
التمويج الدائم في 
اأثناء عملية اللف.

ق��واع��د  ي��ط��ب��ق   -
وال�سالمة  ال�سحة 
عملية  في  العامة 
ال�سعر  ت��م��وي��ج 

الدائم.
اأ���س�����س  ي��ط��ب��ق   -
والتعقيم  النظافة 
ف�������ي م����ك����ان 
بالطريقة  العمل 

ال�سحيحة.

∑ يقوم المعلم بالتو�سيح العملي لكيفية تح�سير االأجهزة واالأدوات 
في  االأمثل  واال�ستخدام  الدائم  التمويج  عملية  في  الم�ستخدمة 
ال�سعر  لف  عملية  اأثناء  في  وا�ستعماله  التمويج  محلول  تح�سير 
بعد التاأكد من اأهمية لف اأطراف ال�سعر بورق الطرف بالطريقة 

ال�سحيحة وبالتف�سيل.
ثالثاً: العمل �سمن مجموعات

- تنفذ المهارة من قبل المجموعات وح�سب الخطوات االآتية:
واختيار  ال�سعر  خ�سائ�س  لتحديد  بالعمل  مجموعة  كل  تقوم   ∑
حجم اللفافات المنا�سبة وتركيز محلول التمويج المنا�سب لل�سعر 

ح�سب االإجراءات التي تمت مناق�ستها.
بالطريقة  اأق�سام  عدة  اإلى  وطوله  كثافته  ح�سب  ال�سعر  يق�سم   ∑

ال�سحيحة.
يلف ال�سعر با�ستعمال لفافات التمويج الدائم المنا�سبة ويركز على   ∑

لف اأطراف ال�سعر بورق الطرف.
اأخذ زاوية اللف) 90ْ اأو اأكثر من اأو اأقل من 90ْ( ح�سب الحاجة.  ∑

بعد  ثانية  مرة  التمويج  محلول  وو�سع  اللف  عملية  من  االنتهاء   ∑
اأخذ احتياطات ال�سالمة العامة للزبون.

المدة  واحت�ساب  الحمراء  االأ�سعة  جهاز  تحت  الزبون  و�سع   ∑
الزمنية الالزمة ح�سب تعليمات ال�سركة ال�سانعة. 

اإنهاء المهارة بالطريقة ال�سحيحة.  ∑
∑ يقوم الطلبة بتنظيف االأدوات ومكان العمل.

عند  اال�ستهالك  تر�سيد   ∑
ا�ستخدام محلول التمويج.

الماء  ا���س��ت��خ��دام  تر�سيد   ∑
والطاقة.

∑ التقييم الح�سي للمهارة.
ثالثًا: ا�ستراتيجية التقويم الذاتي

- يقوم المعلم باإعداد �سلم التقدير 
من  الطلبة  ليتمكن  المنا�سب 

خالله تقييم اأنف�سهم.
- التقييم الذاتي للطلبة با�ستخدام 
ملف الطالب: يقّوم المعلم اأداء 

الطلبة من حيث:
∑ ال�سالمة المهنية

∑ التح�سيرات االأولية
∑ خطوات اأداء المهارة

∑ االتجاهات
∑ االت�سال

∑ المنتج النهائي
رابًعا: اأدوات التقويم

اأدوات  المعلم  ي�ستخدم   -
)�ساللم  المنا�سبة  التقويم 
التقدير وقوائم ال�سطب...( 
على  ت��ح��ت��وي  ب��ح��ي��ث 
المرتبطة  االأداء  موؤ�سرات 

باالأهداف.
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الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
∑ تقييم المنتج النهائي للمجموعات ومقارنتها مع بع�سها من حيث:

اأطراف ال�سعر، �سكل ال�سعر  * المظهر العام ) �سكل التمويجة، �سكل 
المموج  ب�سكل عام(

* تعبئة بطاقة خدمة ال�سعر.
* ح�ساب التكلفة االقت�سادية للمهارة.

* تكليف الطلبة بكتابة تقرير حول عملية تمويج ال�سعر الدائم.
* مناق�سة التقارير في غرفة ال�سف .

رابعاً: ال�ستق�ساء وحل الم�سكالت
∑ تكليف الطلبة للبحث في اأ�سباب الم�سكالت التي قد تظهر بعد االنتهاء 

من عملية التمويج الدائم واإيجاد الحلول المنا�سبة لها.
∑ ت�سجيع الطلبة على درا�سة البدائل واختيار االأف�سل.

خام�ساً: اأن�سطة التعليم المرافقة
�سارك(  اآخر،  مع  )فك�ر،اعمل  مجموعات  في  بالعمل  الطلبة  يقوم   ∑

للبحث في اأ�ساليب جديدة حول طرق التمويج الدائم.
المجموعات  اأمام  عنها  ويتحدثون  اأعمالهم  الطلبة  بع�س  يعر�س   ∑

االأخرى وي�ستمعون للمالحظات.
طرق  عن  االإنترنت  في  للبحث  بيتي  بن�ساط  الطلبة  المعلم  يكلف   ∑

جديدة للتمويج الدائم.
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التخ�ص�ص                                                                                             الت�صنيع الغذائي المنزلي
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الغذاء والتغذية

 - مدخل اإلى الغذاء والتغذية والت�صنيع الغذائي  
اأجهزة الت�صنيع الغذائي واأدواته   -

تخطيط الوجبات الغذائية   -
التقييم الح�صي للأغذية  -

الو�صفات القيا�صية  -
تعبئة المنتجات الغذائية وتغليفها ول�صق بطاقة البيان .  -

     عدد ال�صاعات: نظري )30( عملي )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

اأثر طرائق الطهو على العنا�صر الغذائية المختلفة.  -
عدد ال�صاعات:  نظري )15( عملي )84(
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التخ�ص�ص                                                                                             الت�صنيع الغذائي المنزلي
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الحبوب والبقوليات

- الحبوب 
∑ اأنواع الحبوب 

∑ مكونات الحبوب وتركيبها 
∑ القيمة الغذائية للحبوب 

∑ اختيار الحبوب وتجهيزها
∑ ا�صتعمالت الحبوب 

�شروط التخزين  ∑
- البقوليات 

∑ اأنواع البقوليات
∑ مكونات البقوليات وتركيبها

∑ القيمة الغذائية للبقوليات
∑ اختيار البقوليات وتجهيزها

∑ ا�صتعمالت البقوليات
∑ �شروط التخزين                            عدد ال�صاعات : نظري )12( عملي )60(

المخبوزات والحلويات

- المخبوزات
∑ المكونات الرئي�صة
∑ اأنواع المخبوزات

∑ طرق الإنتاج الرئي�صة 
∑ �صفات الجودة للمخبوزات

∑ التعبئة والتغليف و�شروط التخزين 
- الحلويات  

∑ المكونات الرئي�صة
∑ اأنواع الحلويات

∑ �صفات الجودة للحلويات
∑ التعبئة والتغليف والتخزين  

∑ مواد التغطية والح�صوات            عدد ال�صاعات: نظري )33(/عملي) 120(
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التخ�ص�ص                                                                                             الت�صنيع الغذائي المنزلي
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الخ�صروات والفواكه

- اأنواع الخ�صروات والفواكه                
مكونات الخ�صروات والفواكه   -

القيمة الغذائية للخ�صروات  والفواكه   -
التغيرات التي تحدث في اأثناء ن�صج الخ�صروات والفواكه   -

�شروط اختيار الخ�شروات والفواكه وتخزينها   -
طرق حفظ الخ�صروات والفواكه                 -

التبريد  ∑
التجميد  ∑

التجفيف  ∑
التخليل  ∑

الحفظ بال�صكر  ∑
الم�صكلت والعيوب الت�صنيعية  لكل طريقة وكيفية تلفيها   -

اأثر الت�صنيع على القيمة الغذائية  -
عدد ال�صاعات : نظري )33( عملي )120(

الأع�صاب والتوابل

مفهوم  الأع�صاب والتوابل   -
اأهمية الأع�صاب والتوابل وا�صتعمالتها   -

اأنواع  الأع�صاب والتوابل   -
اختيار الأع�صاب والتوابل   -

تجهيز الخلطات    -
طرق الحفظ و�شروط التخزين   -

عدد ال�صاعات: نظري )12(/عملي ) 60(
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التخ�ص�ص                                                                                             الت�صنيع الغذائي المنزلي
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الحليب ومنتجات الألبان

الحليب الخام   -
المكونات   ∑

القيمة الغذائية   ∑
ال�شروط ال�شحية للتعامل مع الحليب  ∑

الفحو�صات اللزمة عند ا�صتلم الحليب  ∑
المعاملت الحرارية  ∑

ت�صنيع منتجات الألبان:  -
المنتجات المختمرة  ∑

منتجات الأجبان  ∑
المنتجات الدهنية   ∑

اأثر الت�صنيع على القيمة الغذائية للحليب  -
عدد ال�صاعات : نظري )33( عملي )120(

�صحة الغذاء و�صالمته

- ف�صاد الأغذية 
اأنواع الف�صاد  ∑

اأ�صباب الف�صاد   ∑
طرق الوقاية   ∑

- الأمرا�ض المنقولة بالغذاء
- الموا�صفات الأردنية والدولية 

- الإ�صافات الغذائية
) HACCP ( جودة الأغذية -

- الموؤ�ص�صات  المعنية ب�صحة الغذاء و�صلمته محليًا ودوليًا. 
عدد ال�صاعات : نظري )12( عملي )60(
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 الم�صتوى  الأول / الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: الغذاء والتغذية )96/30 �صاعة(                  

المحاور الفرعية: ∑ مدخل اإلى الغذاء والتغذية والت�صنيع الغذائي .     ∑ اأجهزة الت�صنيع الغذائي واأدواته    ∑ التعبئة والتغليف وبطاقة البيانات .

                          ∑ تخطيط الوجبات الغذائية. 
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة  

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

ال��م��ع��ارف  اك��ت�����ص��اب   -
العملية  وال���م���ه���ارات  
والتغذية  بالغذاء  المتعلقة 

والت�صنيع الغذائي .
ا�صتخدام محركات البحث   -
في ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 
والتغذية  بالغذاء  المتعلقة 
والت�صنيع الغذائي المنزلي . 
الل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��ن   -
العامة  ال�صلمة  واإج��راءات 
الأج��ه��زة   ا�صتخدام  عند 
الت�صنيع  في  والأدوات  

الغذائي المنزلي .
الت�صال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي مع الآخرين.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

المتعلقة  المفاهيم  يو�صح    -
والت�صنيع  والتغذية  بالغذاء 

الغذائي المنزلي.
الغذائي  الت�صنيع  اأهمية  يبين   -

المنزلي  
الأجهزة  موا�صفات  يحدد   -
و الأدوات الم�صتخدمة في 

ت�صنيع الأغذية منزليًا.
الت�صنيع  اأجهزة  ي�صتخدم   -
تعليمات  وف��ق  المنزلي 

ال�صركة ال�صانعة.
غذائية  وج��ب��ات  يخطط   -

متوازنة.
غذائية  وج��ب��ات  يح�صر   -

متوازنة  
ي��و���ص��ح اأ���ص�����ض اخ��ت��ي��ار   -
للمواد  المنا�صبة  العبوات 

الغذائية الم�صنعة منزليًا .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يو�صح المفاهيم المتعلقة بالغذاء والتغذية.  -

الغذائي  الت�صنيع  وتطور  ن�صاأة  يو�صح   -
القت�صاد  دع��م  ف��ي  ودوره  المنزلي 

الوطني.
يبين فوائد الت�صنيع الغذائي المنزلي .  -

جودة  في  توؤثر  التي   العوامل  يحدد   -
الأغذية الم�صنعة منزليًا.

والأدوات  الأج���ه���زة  اأن����واع  يبين   -
الم�صتخدمة في الت�صنيع الغذائي المنزلي 

وموا�صفاتها.
والأدوات  بالأجهزة  العناية  طرائق  يبين   -
الغذائي  الت�صنيع  ف��ي  الم�صتخدمة 

المنزلي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ال��لزم��ة  الأول��ي��ة  التح�صيرات  ينفذ   -
للتطبيقات العملية داخل الم�صغل.

ي�صتخدم الأفران المختلفة وي�صغلها وينظفها   - 
ال�صركة  تعليمات  وح�صب  اآمنة  بطريقة 

ال�صانعة 
)الثلجة   التبريد  اأج��ه��زة  ي�صتخدم   -
اآمنة  بطريقة  وينظفها  وال��م��ج��م��دة( 

وح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة.
- ي�صتخدم الخلطات  وينظفها بطريقة اآمنة 

وح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة.
- ي�صتخدم المازجات وينظفها بطريقة اآمنة 

وح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة.
- ي�صتخدم  العجانات وينظفها بطريقة اآمنة 

وح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة.



110
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اال�للشللتللهللاك  تللر�للشلليللد   -
والمحافظة على البيئة .

الغذائية  المنتجات  يخزن   -
وح�صب  منا�صبة  بعبوات 

ال�صول  .
الو�صفات  اأهمية  يو�صح   -
الت�صنيع  ف��ي  القيا�صية 

الغذائي.
الم�صغل  نظافة  على  يحافظ   -
وتجهيزاته واأدواته وترتيبها 

في اأماكنها. 
نحو  اإيجابيًا  اتجاهًا  يظهر   -
المنزلي  الغذائي  الت�صنيع 
القت�صاد  دعم  في  ودوره 

الوطني.
- يراعي تر�شيد اال�شتهاك في 

اإنتاج الطعام .

وم�صادرها  الغذائية  العنا�صر  يحدد   -
واأهميتها.

يو�صح نظام المجموعات والجداول   -
تخطيط  في  وا�صتخدامها  الغذائية. 

الوجبات الغذائية.
في  ال��غ��ذائ��ي  ال��ه��رم  نظام  يو�صح   -

تخطيط الوجبات الغذائية.
يخطط وجبات غذائية متوازنة.  -

العادات  في  الموؤثرة  العوامل  يحدد   -
الغذائية للفرد.

يحدد عنا�صر التقييم النوعي للأغذية   -
واأهمية كل منها .

يبين �شروط التقييم الح�شي لاأغذية   -
- يحدد �صفات مقيم الأغذية.

القيا�صية  الو�صفة  مفهوم  يو�صح   -
التي  والقواعد  واأهميتها  وعنا�صرها 
و�صفة  و�صع  عند  مراعاتها  يجب 

قيا�صية 

ال�صتعمالت  متعددة  المطبخ  اآلة  ي�صتخدم   -
ال�صركة  تعليمات  وح�صب  اآمنة  بطريقة 

ال�صانعة .
و  اآمنة  بطريقة  ال�صغط   طنجرة  ي�صتخدم    -

ح�صب تعليمات ال�صركة ال�صانعة .
يكيل المواد الغذائية الجافة.  -

يكيل المواد الغذائية ال�صائلة .  -
يكيل المواد الدهنية.  -

با�صتخدام  متوازنة  غذائية  وجبات  يح�صر   -
نظام الهرم الغذائي للفئات المختلفة:

∑ فطور
∑ غداء

∑ ع�صاء

- يقيم الوجبات الغذائية المح�صرة. 
- يعبئ اأنواعًا مختلفة من الأغذية ويغلفها  .

ايثيلين  البولي  اأكيا�ض  لحام  ماكينة  ي�صتخدم   -
الكهربائي.
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التعبئة  م��واد  وموا�صفات  اأن��واع  يبين   -
والتغليف.

من  الأغذية  عبوات   اأن��واع  بين  يقارن   -
حيث مادة الت�صنيع وال�صتخدام.

- يبين اأهمية تعبئة الأغذية وتغليفها وفوائدها 
و�شروطها .

غذائية - يو�صح مكونات بطاقة البيانات واأهميتها. لعبوات  بيانات  بطاقة  ي�صمم   -
مختلفة.

بطاقة  على  المدونة  البيانات  يفح�ض   -
البيان لعبوات غذائية مختلفة.

- ينظف الم�صغل المهني ويرتب الأدوات 
والمواد الم�صتخدمة.
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 الم�صتوى  الأول / الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: طهو الطعام )84/15 �صاعة(                   

المحاور الفرعية:    ∑ طرائق طهو الطعام.    ∑ طهو اأ�شناف �شعبية با�شتخدام الطرائق المختلفة. 

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��ارف   -
بطهو  المتعلقة  والمهارات 

الأطعمة المختلفة.
ا�صتخدام محركات البحث    -
في ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 

المتعلقة بطهو الطعام.
الل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��ن   -
العامة  ال�صلمة  واإج��راءات 

في طهو الأطعمة.
ال��وق��ت  اأه��م��ي��ة  اإدراك   -

واإدارته.
للمواد  الأمثل  ال�صتخدام   -
اللللخلللام والللتللر�للشلليللد في 

ا�صتهلكها.
الت�صال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي مع الآخرين.  

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

المتعلقة  المفاهيم  يو�صح    -
بطهو الطعام.

الموجبة  الأ�صباب  يو�صح   -
لطهوا لطعام.

على  الطهو  اأث���ر  يو�صح   -
خ�صائ�ض الأغذية. 

ي��و���ص��ح ط����رق ال��ط��ه��و   -
المختلفة واأ�صا�ض كل منها.

الأطعمة  موا�صفات  يختبر   -
قبل طهوها

ي�صتخدم الأجهزة والأدوات   -
الطهو  لعمليات  الملئمة 

المختلفة.
الطعام  م��ن  اأ���ص��ن��اف��ًا  يعد   -
الطهو  ط��رق  با�صتخدام 

المختلفة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يو�صح مفهوم الطهو وفوائده وتاأثيره   -
على الأطعمة.

يحدد طرق الطهو ومزايا كل منها.  -
يو�صح اأ�صا�صيات عملية طهو الطعام   -

بالطرق المختلفة:
∑ الحرارة الرطبة )ال�ص�لق - الط�ه�و 

بالبخار( 
∑ الحرارة الجافة )ال�صي -التحمير- 

الخبيز( 
∑ المادة الدهنية )القلي( 

الق��ص��ر  فائقة  االأ�شعه  ا�شللتلخدام   ∑
)بالميكروويف(.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

للتطبيقات  اللزمة  الأولية  التح�صيرات  ينفذ   -
العملية. 

بالحمو�صة  النباتية  ال�صبغات  تاأثر  يختبر   -
والحرارة والمعادن .

الحرارة  با�صتخدام  الطعام  من  اأ�صنافا  يطهو   -
الرطبة ويقيمها:

خ�صراوات  الجافة,  )البقوليات  ال�صلق   ∑
م�صكلة, الأرز( 

الت�صبيك )اليخني(  ∑
الطهو بالبخار )المفتول(  ∑

الحرارة  با�صتخدام  الطعام  من  اأ�صنافا  يطهو   -
الجافة ويقيمها ح�صيًا:

ال�صي )متبل الباذنجان ومتبل الكو�صا(  ∑
ال��ت��ح��م��ي�����ض )ال���ف���ول ال�����ص��ودان��ي /  ∑

المك�صرات/ خبز التو�صت(
الخبيز  ∑
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الم�صتجدات  ي��واك��ب   -
والتطورات في مجال طهو 

الأطعمة .
يظهر اتجاهًا اإيجابيًا للعمل   -
الأطعمة  ت�صنيع  مجال  في 

منزليًا. 

يظهر اهتمامًا بمتابعة الأ�ص�ض العلمية   -
الحديثة  في طهو الطعام.

المادة  با�صتخدام  الطعام  من  اأ�صنافا  يطهو   -
الدهنية ويقيمها:

القلي: قلي ب�صيط )بي�ض(- قلي غزير )اأ�صابع 
القرنبيط بالعجة , البطاطا(

يطهو ماأكوالت �شعبية مختلفة ويقيمها:   -
∑ مجدرة  )فريكة , برغل,رز (

∑ ال�شنينية )العا�شوراء(
∑ الح�صاء )العد�ض, الفريكة(

∑ الر�شوف
∑ ال�ص�صبرك )اأذان ال�صايب(.

الأدوات  ترتيب  ويعيد  العمل  مكان  ينظف   -
والمواد الم�صتخدمة

اأثناء  ف��ي  وال�صلمة  الأم���ن  ق��واع��د  يطبق   -
التدريبات العملية.
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 الم�صتوى  الثاني / الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: الحبوب والبقوليات )60/12 �صاعة(                   

المحاور الفرعية: ∑ اأنواع الحبوب والبقوليات.                       ∑ مكونات الحبوب والبقوليات.        ∑ القيمة الغذائية للحبوب والبق��وليات.

                          ∑ موا�صفات الجودة للحبوب والبقوليات .  ∑  ا�صتخدامات الحبوب والبقوليات.  ∑ �شروط التخزين للحبوب والبقوليات.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة  

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

ال��م��ع��ارف  اك��ت�����ص��اب   -
المتعلقة  وال���م���ه���ارات 
الحبوب  منتجات  بت�صنيع 

والبقوليات منزليًا.
البحث  محركات  ا�صتخدام   -
المعرفة  ا�صتق�صاء  ف��ي 
بالحبوب  المتعلقة  العلمية 

والبقوليات
الل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���ن   -
واإج��������راءات ال�����ص��لم��ة 
ال��ع��ام��ة ع��ن��د ا���ص��ت��خ��دام 
في  والأدوات  الأج��ه��زة 
الحبوب  منتجات  ت�صنيع 

والبقوليات
تقدير اأهمية المحافظة على   -

الماأكولت ال�صعبية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يبين اأنواع الحبوب والبقوليات   -
ومكوناتها واأهميتها وال�شروط 
�شرائها  عند  مراعاتها  الواجب 

وتخزينها.
والبقوليات  الحبوب  يختار   -
ح�صب ا�صتعمالها في الأطعمة.

التي  ال�صعبية  الماأكولت  يبين   -
اأ�صا�صها الحبوب والبقوليات.

اأ�شا�شها           �شعبية  ماأكوالت  يعد   -
ويقيمها    والبقوليات  الحبوب 
ح�صب  وي��خ��زن��ه��ا  ويعبئها 

الأ�صول.
وال�صلمة  ال�صحة  قواعد  يطبق   -

والنظافة في اإعداد الأطعمة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يبين اأهمية الحبوب في غذاء ال�صعوب.  -

ومكوناتها  وتركيبها  الحبوب  اأنواع  يحدد   -
وقيمتها الغذائية 

واإن��ت��اج��ه��ا  ال��ح��ب��وب  منتجات  ي��ت��ع��رف   -
وا�صتعمالتها.

اختيار  عند  ال��ج��ودة   موا�صفات  يحدد   -
الحبوب.

و�شروط  الحبوب  عبوات  موا�شفات  يحدد   -
التخزين المنا�صبة.

في  وا�صتعمالتها  الحبوب  منتجات  يبين   -
البرغل,  )الدقيق,  ال�صعبية  ال��م��اأك��ولت 

الفريكة(

وقيمتها  ومكوناتها  البقوليات  اأنواع  يو�صح   -
الغذائية وا�صتخداماتها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ينفذ التح�صيرات الأولية اللزمة   -
للتطبيقات العملية.

ي��ف��ح�����ض ج�����ودة ال��ح��ب��وب   -
)القمح,  الطهو  في  لل�صتعمال 

الأرز, الذرة ال�صفراء(.

يعبئ الحبوب  ويخزنها ح�صب   -
الأ�صول.

ويعد  الحبوب  منتجات  ي�صنع    -
ماأكوالت �شعبية منها:

∑ المفتول 
∑ البرغل 

∑ الفريكة   
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الت�صال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي.
للمواد  الأمثل  ال�صتخدام   -
االأولللليلللة والللتللر�للشلليللد في 
على  ويحافظ  ا�صتهلكها 

البيئة.

لإع��داد  فريق  �صمن  يعمل   -
في  المختلفة  الأط��ع��م��ة 

الم�صغل.  

مراعاتها   الواجب  ال�شروط  يحدد   -
عند �شراء البقوليات.

البقوليات  يحدد موا�صفات عبوات   -
و�شروط التخزين المنا�شبة.

البقول  ا�صتعمال  م��ج��الت  يبين   -
)الفلفل,  ال�صعبية  الماأكولت  في 
ال��ح��م�����ض ب��ال��ط��ح��ي��ن��ة, ال��ف��ول 

المدم�ض(.

لل�صتعمال  البقوليات  ج���ودة   يفح�ض   -
الحم�ض,  ال��ف��ول,  )العد�ض,  الطهو  في 

الفا�صوليا(.

يعبئ البقوليات ويخزنها ح�صب الأ�صول .  -

يعد ماأكوالت �شعبية اأ�شا�شها البقوليات :   -
∑ الفلفل 

∑ حم�ض بطحينة
∑ فول مدم�ض 

معايير  وفق  ح�صيا  الغذائية  المنتجات  يقيم   -
محددة.

الأدوات  ترتيب  ويعيد  العمل  مكان  ينظف   -
والمواد الم�صتخدمة.

في  وال�صلمة  والنظافة  ال�صحة  قواعد  يطبق   -
اأثناء التدريبات  العملية.
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 الم�صتوى  الثاني / الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: المخبوزات والحلويات )120/33�صاعة(                  

المحاور الفرعية: ∑ المكونات الرئي�صة.  ∑ الو�صفات القيا�صية .         ∑ اأنواع المخبوزات والحلويات .

                          ∑ التقييم النوعي للمخبوزات والحلويات.              ∑ التعبئة والتغليف و�شروط التخزين للمخبوزات والحلويات.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��ارف   -
والمهارات العملية المتعلقة 
والحلويات  بالمخبوزات 
والح�صوات  التغطية  ومواد 

الم�صتعملة معها.
ا�صتخدام محركات البحث   -
في ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 
بالمخبوزات  المتعلقة 

والحلويات .
الل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���ن   -
والنظافة  العامة  وال�صلمة 
المخبوزات  ت�صنيع  ف��ي 

والحلويات.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

يو�صح المكونات الأ�صا�صية   -
اإنتاج  والثانوية ودورها في 
والحلويات  المخبوزات 
ومواد التغطية والح�صوات.
اإنتاج  اأ�صا�صيات  يو�صح   -
والحلويات  المخبوزات 
لكل  الجودة  وموا�صفات 

منها.
يختبر مكونات المخبوزات   -
التغطية  ومواد  والحلويات 

والح�صوات.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

الأ�صا�صية  المكونات  يحدد   -
للمخبوزات  وال��ث��ان��وي��ة  
وخ�صائ�صها  والحلويات 
الرافعة,  المواد  )الدقيق, 
م��واد  ال��ده��ون,  البي�ض, 
مواد  ال�صوائل,  التحلية, 
ال��ن��ك��ه��ة, م��ل��ح ال��ط��ع��ام, 
وال�صوكولته,  ال��ك��اك��او 
الأج��ب��ان,  المك�صرات, 
الق�صدة, الن�صا, الجيلتين(.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:

ينفذ التح�صيرات الأولية اللزمة للتطبيقات العملية.  -
يختبر محتوى الغلوتين في الدقيق .  -

يقي�ض كمية ال�صوائل اللزمة لإنتاج عجين من اأنواع مختلفة   -
من الدقيق. 

في  الملح(  الدهن,  )ال�صكر,  اإ�صافة  تاأثير  يختبر   -
خ�صائ�ض العجينة.

يختبر �صرعة تخمر العجينة با�صتخدام كل من الخميرة   -
الجافة العادية والفورية . 

يختبر اأثر العوامل المختلفة في  اإعداد عجينة الفطيرة   -
الب�صيطة.

يختبر اأثر العوامل المختلفة في ن�شاط الخميرة وتخمرها.  -
يختبر اأثر مواد النفخ الكيميائية في ال�صفات الح�ّصية   -

لمنتج الكيك الب�صيط 
الك�صر  قبل  البي�ض  )طزاجة(  حداثة  مدى  يختبر   -

وبعده.
يقي�ض درجة حرارة تخثر بروتينات البي�ض .  -

بيا�ض  رغوة  تكوين  في  المختلفة  العوامل  اأثر  يختبر   -
البي�ض وثباتها .
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

الجودة  �صبط  اأهمية  تقدير   -
المخبوزات  اإن��ت��اج  ف��ي 

والحلويات منزليًا .
ال��وق��ت  اأه��م��ي��ة  اإدراك   -

واإدارته.
الت�صال  مهارات  تطبيق   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي مع الآخرين.
للمواد  الأمثل  ال�صتخدام   -
اللللخلللام والللتللر�للشلليللد في 
والمحافظة  ا�صتهلكها 

على البيئة .

وحلويات  مخبوزات  يعد   -
ويقيمها  وغربية  �شرقية 
ويخزنها  ويعبئها  ويغلفها 

ح�صب نوعها.
المتعلقة  الم�صتجدات  يتابع   -
ال��م��خ��ب��وزات  بت�صنيع 
التغطية  ومواد  والحلويات 

ي��ب��ي��ن اأ���ص��ا���ص��ي��ات اإن��ت��اج والح�صوات.  -
ومكوناتها  ال��م��خ��ب��وزات 
الفطائر,  باأنواعه,  )الكعك 
ال�صريع  الخبز  الب�صكويت, 

والمختمر(.
في  الف�صل   اأ�صباب  يو�صح   -
وطرق  المخبوزات  اإنتاج 

تلفيه .
ي��و���ص��ح م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودة   -

لمنتجات المخبوزات
ي��ح��دد م��وا���ص��ف��ات  م��واد   -
المنا�صبة  والتغليف  التعبئة 

للمخبوزات.
يلللحلللدد �لللشلللروط تللخللزيللن   -

المخبوزات وحفظها.
الأ�صا�صية  المكونات  يحدد   -

والثانوية لإنتاج الحلويات.

يختبر اأثر العوامل المختلفة في ثبات الم�صتحلبات .  -
يطهو المحاليل ال�صكرية بالمراحل المختلفة .  -

الح�ّصية  ال�صفات  الن�صوية في  المادة  اأثر نوع  يختبر   -
للجلتنة.

- يذّوب الجيلتين بطريقة �صحيحة. 
ه���لم  تكوين  في  المختلفة  العوام��ل  اأثر  يخت��ر   -

الجيلتين .
- يعد اأنواعا مختلفة من المخبوزات ويقيمها  ويغلفها 

و يعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة :
 ( المختمرة  العجائن  القطايف    ال�صريع,  الخبز   ∑

الخبز العربي(
∑ الكعك باأنواعه

∑ الفطائر ) البيتزا , الخ�صار(
∑ عجينة ال�صو وت�صكيلها

∑ الدونات
∑ فطيرة التفاح

∑ المعمول والكعك بعجوة
∑ اأ�صابع زينب

∑ الكيك الأ�صفنجي  وتزيينه 
∑ البيتي فور

∑ الغريبة
∑ البرازق

∑ ب�صكويت جوز الهند
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

اإن��ت��اج  اأ���ص��ا���ص��ي��ات  يو�صح   -
الحلويات ومكوناتها ح�صب 
)البي�ض,  التثخين  م���ادة 
الق�صدة,  الن�صا,  الك�صترد, 

الأرز, ال�صميد, الجلتين(. 
يحدد اأ�صباب الف�صل في اإنتاج   -

الحلويات وطرق تلفيه.
وموا�صفات  اأن����واع   يبين   -
والح�صوات  التغطية  م��واد 
الحلويات  في  الم�صتعملة 

وموا�صفاتها.

- ينتج اأنواعا مختلفة من الحلويات  الغربية وال�صرقية 
ويقيمها ويغلفها ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة

∑ التوفي
∑ الك�صترد

∑ كريم كراميل
∑ الأرز بحليب

∑ ليالي لبنان
∑ الهري�صة

∑ حلوى الحلبة
∑ ال�صم�صمية
∑ اآي�ض كريم

∑ جلي الفواكه
∑ الترايفل   

- يتدبر الأخطاء التي  قد تظهر في اإنتاج المخبوزات 
والحلويات.



119

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

لتزيين  اللزمة  الأدوات  يبين   -
الحلويات.

ي��ح��دد الأم�����ور ال��واج��ب   -
ا�صتخدام  عند  م��راع��ات��ه��ا 

الح�صوات في الحلويات.

ي��ح��دد م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودة   -
لمنتجات الحلويات.

ي��ح��دد م��وا���ص��ف��ات م��واد   -
المنا�صبة  والتغليف  التعبئة 

للحلويات.

- ينتج مواد التغطية والح�صوات بطريقة �صحيحة
∑ البرلين )الكروكان(

∑ الكراميل
∑ ال�صوكولته

∑ الملكية البي�صاء
∑ بات�صير/ الك�صترد

ح�صب  والح�صوات  التغطية  مواد  منتجات  يقيم   -
)اللون والطعم والرائحة والقوام والمظهر العام(.

- ينظف مكان العمل واأدواته.
التدريبات  اأثناء  في  وال�صلمة  الأمن  قواعد  يطبق   -

العملية.
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الم�صتوى  الثالث / الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: الخ�صروات والفواكه )120/33 �صاعة(                  

المحاور الفرعية: ∑ اأنواع الخ�صروات والفواكه.  ∑ مكونات الخ�صروات والفواكه. ∑ القيمة الغذائية  للخ�صروات والفواكه .    ∑ التغيرات التي تحدث اأثناء 

                              ن�صجها .  ∑  �شروط اختيارها وتخزينها  . ∑ طرق حفظ الخ�صروات والفواكه.    ∑ الم�صكلت والعيوب الت�صنيعية  لكل طريقة وكيفية تلفيها.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  اأن يكون  الطالب  يتوقع من 
على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��ارف   -
العملية  وال���م���ه���ارات 
منتجات  بت�صنيع  المتعلقة 

الخ�صراوات والفواكه.
ا�صتخدام محركات البحث   -
المعرفة  ا�صتق�صاء  ف��ي 
بت�صنيع  المتعلقة  العلمية 

الخ�صروات والفواكه.
الل��ت��زام ب��ق��واع��د الأم��ن   -
العامة  ال�صلمة  واإجراءات 
منتجات  اأثناءت�صنيع  في 

الخ�صروات والفواكه.
اإدراك اأهمية الوقت واإدارته  -

ومراعاة  اال�شتهاك  تر�شيد   -
الق��ت�����ص��اد وال���ص��ت��خ��دام 

الأمثل للمواد. 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على 
اأن:

العلمية  المفاهيم   يو�صح   -
بالخ�صراوات  المتعلقة 

والفواكه.
الخ�صراوات  اأن���واع  يبين   -
وال���ف���واك���ه وم��ك��ون��ات��ه��ا 

والقيمة الغذائية لها .
تحدث  التي  التغيرات  يميز   -
الخ�صراوات  ن�صج  اأثناء  في 
اختيارها  و�شروط  والفواكه 

وتخزينها.
ي���و����ص���ح ط�����رق ح��ف��ظ   -
ال��خ�����ص��راوات وال��ف��واك��ه 
الت�صنيعية  والم�صكلت 

وكيفية تلفيها.
الموا�شفات  �شروط   يطبق   -
للخ�صروات  ال�����ص��رائ��ي��ة  

والفواكه الطازجة .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

والفواكه  الخ�صراوات  ي�صنف   -
المختلفة.

ال��خ�����ص��راوات  م��ك��ون��ات  يبين   -
والفواكه وقيمتها الغذائية.

في  تحدث  التي  التغيرات  يو�صح   -
والفواكه  الخ�صراوات  ن�صج  اأثناء 

ومراحلها.
يو�شح �شروط اختيار الخ�شراوات   -

والفواكه وتخزينها.
الخ�صراوات  حفظ  طرائق  يو�صح   -
العلمي  والأ���ص��ا���ض  وال��ف��واك��ه 
التجميد,  )التبريد,  طريقة  لكل 
التخليل,  التركيز,  التجفيف, 

المحلول ال�صكري(.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

للتطبيقات  اللزمة  الأولية  التح�صيرات  ينفذ   -
العملية.

يقيم اأماكن تخزين المواد الأولية ويعيد ترتيبها.  -
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة 

تطبيق مهارات الت�صال   -
العمل  في  والتوا�صل 
الجماعي مع الآخرين.

من  متنوعة  اأ�صنافا   يحفظ   -
ال��خ�����ص��روات وال��ف��واك��ه 
)التبريد,التجفيف,  بطريقة 

التجميد(
والفواكه  المخللت  ي�صنع   -

المحفوظة بال�صكر. 
في  الحديثة  الأ�صاليب  يطبق   -
والتخزين  والتغليف  التعبئة 
ل��ل��خ�����ص��روات وال��ف��واك��ه 

الم�صنعة.
المنزلي  الت�صنيع  اأهمية  يقدر   -
ال��خ�����ص��روات  لمنتجات 

والفواكة.

من  طريقة  كل  مزايا  يو�صح   -
طرق الحفظ.

يو�صح الم�صكلت الت�صنيعية   -
الخ�صروات  حفظ  لطرائق 

والفواكة وكيفية تلفيها.

يللحللدد اللل�للشللروط الللواجللب   -
حفظ  طرائق  في  مراعاتها 

الخ�صروات والفواكه.

يحفظ بالتبريد خ�صروات وفواكه متنوعة.  -
يحفظ بالتجميد خ�صروات وفواكه متنوعة.  -

يجفف خ�صروات وفواكه مختلفة مثل :  -
∑ الملوخية 

∑ الباميا
∑ العنب

∑ التين
∑ الم�صم�ض

- يح�صر محاليل ملحية و�صكرية بن�صب تركيز مختلفة.
- يختبر اأثر تركيز المحلول الملحي على مخلل الخيار.

مخلل  جودة  على  التخزين  ح��رارة  درجة  اأثر  يختبر   -
الخيار.

ويخزنها  ويعبئها  التخليل  بطريقة  الخ�صروات  يحفظ   -
بطريقة �صحيحة  :   

∑ الخيار والفقو�ض 
∑ الفلفل الحلو 

∑ اللفت 
∑ الباذنجان 
∑ المكدو�ض

∑ الزيتون الأخ�صر 
∑ الزيتون الأ�صود )المجعد. غير المجعد(

∑ اللوز الأخ�صر 
∑ البندورة الخ�صراء

∑ الملفوف 
∑ خ�صروات م�صكلة 
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ــة  ــام ــع الـــنـــتـــاجـــات ال
للعلوم النتاجات العامة  للم�صتوىللمحاور الرئي�صة   الخا�صة  النتاجات 

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي المهنية

- ي�صنع رب البندورة ويعبئه ويحفظه بطريقة �صحيحة. 
- ي�صنع �صل�صة الكات�صب ويعبئها ويحفظها بطريقة �صحيحة. 

- ي�صتخل�ض البكتين من الفاكهه ويك�صف عنه .
- يختبر اأثر اإ�صافة الحم�ض في مربى الم�صم�ض.

- يح�صب ن�صبة )البكتين والحم�ض وال�صكر( اللزمة لعمل هلمي الجلي.
- يحفظ الخ�صروات والفواكه باإ�صافة ال�صكر ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة  :  

∑ التفاح 
∑ التين 

∑ ال�صفرجل 
∑ الجزر 
∑ التوت 

∑ الخوخ الأحمر 
∑ القرع 

∑ الباذنجان 
∑ العنب

∑ الملبن ال�صامي 
∑ الدراق 

∑ الم�شم�ش باأ�شكال مختلفة 
∑ قمر الدين )م�صم�ض اأو دراق(

∑ ق�صور البرتقال
- ي�صنع مرملد البرتقال

- يح�صر الع�صائر ويعبئها ويخزنها 
∑ البرتقال
∑ الليمون
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ــة  ــام ــع الـــنـــتـــاجـــات ال
للعلوم النتاجات العامة  للم�صتوىللمحاور الرئي�صة   الخا�صة  النتاجات 

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي المهنية

التعبئة  �شروط  يو�شح   -
للمنتجات  والتخزين 
ال���م�������ص���ن���ع���ة م��ن 
الخ�صروات والفواكه .

∑ التوت  

- يختبر اأثر نوع العبوة على جودة المربى في اأثناء التخزين.
- ينظف مكان العمل ويعيد المواد والأدوات اإلى مكانها .
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الم�صتوى  الثالث /  الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: الأع�صاب والتوابل )12/ 60�صاعة(                  

المحاور الفرعية:  ∑ اأهمية الأع�صاب والتوابل وا�صتعمالتها  .     ∑ ت�صنيف  الأع�صاب والتوابل  .     ∑ اأنواع  الأع�صاب والتوابل  .

                          ∑  مكونات الأع�صاب والتوابل  .                    ∑ طرق الحفظ و�شروط التخزين.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

اك���ت�������ص���اب ال���م���ع���ارف   -
والمهارات العملية المتعلقة 

بالأع�صاب والتوابل.
البحث  محركات  ا�صتخدام   -
المعرفة  ا�صتق�صاء  ف��ي 
بالأع�صاب  المتعلقة  العلمية 

والتوابل.
الل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���ن   -
العامة  ال�صلمة  واإج��راءات 

في اأثناء العمل. 
ومراعاة  اال�شتهاك  تر�شيد   -
الق��ت�����ص��اد وال���ص��ت��خ��دام 

الأمثل للمواد  .
الت�صال  م��ه��ارات  اإت��ق��ان   -
العمل  ف��ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي مع الآخرين. 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

المتعلقة  المفاهيم  يو�صح    -
بالأع�صاب والتوابل.     

الأع�صاب  اأن���واع  يبين    -
وال��ت��واب��ل وم��ك��ون��ات��ه��ا 

واأهميتها.        
حفظ  ط����رق  ي��و���ص��ح   -
الأع�������ص���اب وال��ت��واب��ل 

و�شروط تخزينها .   
والتوابل  الأع�صاب  يجفف   -
المختلفة ويعبئها ويخزنها.
من  مختلفة  يجهز خلطات   -

الأع�صاب والتوابل.
ا�صتعمال  اأه��م��ي��ة  ي��ع��ي   -
الأع�����ص��اب وال��ت��واب��ل في 
الماأكولت وفق الأ�صول.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

للأع�صاب  المختلفة  الأنواع  يميز   -
الم�صتخدم  وال��ج��زء  وال��ت��واب��ل 

وا�صتخدامات كل منها.
يحدد مكونات الأع�صاب والتوابل .  -
الأع�صاب  ت�صنيف  اأ�ص�ض  يو�صح   -

والتوابل.
والتوابل  الأع�صاب  اأهمية  يو�صح   -

واأثرها في ت�صنيع الأغذية .
الواجب مراعاتها  ال�شروط  يو�شح   -
والتوابل  االأعلل�للشللاب  �للشللراء  عند 

وا�صتعمالها.
الأع�صاب  تجهيز  اأ�ص�ض  يو�صح   -

والتوابل .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

 

للتطبيقات  اللزمة  الأولية  التح�صيرات  ينفذ   -
العملية

ويجهزها   المختلفة  الأع�����ص��اب  يجفف   -
لل�صتعمال:

∑ النعناع 
∑ ورق الغار
∑ المريمية 
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

واأ�للشللربللة  اأطللعللمللة  يح�شر   -
اأ�صا�صها الأع�صاب والتوابل.
- ي��ق��در اأه��م��ي��ة الأع�����ص��اب 
والتوابل في ت�صنيع الأغذية 

منزليًا.

∑ البابونج 
∑ الكمون

∑ اللفندر والح�صالبان
∑ ال�صيح والقي�صوم

∑ الزعتر الأخ�صر

- يجهز التوابل المختلفة لل�صتعمال:
∑ القرفة

∑ كب�ض قرنفل 
∑ الزنجبيل

∑ الع�صفر
∑ المحلب

∑ القزحة
∑ ال�صماق
∑ الكزبرة
∑ الخردل
∑ الكركم

∑ الكراوية
∑ الفلفل
∑ الحلبة

∑ اليان�صون
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالرئي�صة  

تعبئة  عبوات   موا�صفات  يبين   -
وتخزينها  والتوابل  الأع�صاب 

وحفظها. 
يو�شح �شروط حفظ االأع�شاب   -

والتوابل المختلفة وتخزينها.
با�صتعمال  اه��ت��م��ام��ًا  يظهر   -
الأع�صاب والتوابل في الت�صنيع 

الغذائي المنزلي .

خلطات  تجهيز  اأ�ص�ض  يو�صح   -
وتعبئتها  والتوابل  الأع�صاب 

وتغليفها وتخزينها.

يعبئ الأع�صاب والتوابل المعدة لل�صتخدام بطريقة   -
�صحيحة ويخزنها.

يح�صر الخلطات الع�صبية والتوابل الم�صتخدمة في   -
اإعداد كل من:

∑ المن�صف
∑ الكب�صة 

∑  القدرة الخليلية
∑ الأرز البرياني 

∑  ال�صمك
∑  الدجاج
∑ المفتول

∑ ال�صمن البلدي )الحواجة( 
∑ الكاري

- يعبئ الخلطات المعدة لل�صتخدام بطريقة �صحيحة 
ويخزنها.

االأع�شاب  اأ�شا�شها  متنوعة  واأطعمة  اأ�شربة  يعد   -
والتوابل:     

∑ الكراوية
الزعلتر،  الحللبة،  االأع�شللاب،  )�شللاي  منقللوع   ∑

اليان�صون, القرفة والزنجبيل, ال�صاي الأخ�صر(
∑ التمر هندي 

∑  الكركديه
∑ الخروب

∑ العرق�صو�ض
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الم�صتوى  الرابع /  الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: الحليب ومنتجات  الألبان  )33/ 120�صاعة(           

المحاور الفرعية: ∑ الحليب الخام ) * المكونات * القيمة الغذائية  * ل�شروط ال�شحية * غ�ض الحليب  * الفحو�صات اللزمة  * المعاملت الحرارية( .

                         ∑ ت�صنيع منتجات الحليب )* اأ�شكال الحليب الم�شنع  * المختمرة  * الجبان, الدهنية ( .
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة  

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

اك���ت�������ص���اب ال���م���ع���ارف   -
المتعلقة  وال���م���ه���ارات 

بالحليب ومنتجاته .
البحث  محركات  ا�صتخدام   -
المعرفة  ا�صتق�صاء  ف��ي 
بالحليب  المتعلقة  العلمية 

ومنتجاته.
ال�صحة   بقواعد  الل��ت��زام   -
العامة  ال�صلمة  واإج��راءات 

في اأثناء العمل.
الت�صال  م��ه��ارات  اإت��ق��ان   -
العمل  ف���ي  وال��ت��وا���ص��ل 

الجماعي مع الآخرين.
للمواد  الأمثل  ال�صتخدام   -
والللتللر�للشلليللد في  اللللخلللام 

ا�صتهلكها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

المتعلقة  المفاهيم  يو�صح    -
بالحليب وم�صتقاته.

الحليب  مكونات  يو�صح   -
واأهميتها  الت�صنيعية.

ال�شحية  ال�شروط  يو�شح   -
لإنتاج  مراعاتها   الواجب 
منتجاته  وت�صنيع  الحليب 

منزليًا.
المعاملت  اأ�ص�ض  يو�صح   -

الحرارية للحليب .
الحليب  منتجات  يبين   -
التعبئة  و�شروط  المختلفة 

والتخزين .
 - يفح�ض الحليب الخام وفق 

الموا�صفات المحددة .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يحدد مكونات الحليب والحالة الفيزيائية   -

له وقيمته الغذائية.
يبين العوامل الموؤثرة في تركيب الحليب.  -

للحليب  ال�صحية  الموا�صفات  يحدد   -
الخام.

في  المجهرية  الأح��ي��اء  م�صادر  يحدد   -
الحليب واأنواعها.

في  توافرها  الواجب  ال�شروط  يحدد   -
اأماكن ت�صنيع الحليب.

واأ�صاليب  الحليب  غ�ض  اأ�صاليب  يو�صح   -
الك�صف عنها.

اللزمة  والتجهيزات  المتطلبات  يبين   -
لت�صنيع منتجات الألبان.

اأ�صا�صيات معاملة الحليب حراريًا   يو�صح   -
)الغلي, الب�صترة, التعقيم (.

للحليب  الت�شنيعية  االأ�للشللكللال  يحدد   -
)المكثف , منزوع الد�صم , المجن�ض(  

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ال��لزم��ة  الأول��ي��ة  التح�صيرات  ينفذ   -
للتطبيقات العملية.

يختبر الحليب ح�صيًا ومخبريًا.  -

يعقم الأواني والأدوات الم�صتخدمة في   -
اإنتاج وت�صنيع الحليب.

يعامل الحليب حراريا )ب�صتره, غلي(.  -
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة  

- تقدير اأهمية ت�صنيع منتجات 
القت�صاد  دعم  في  الحليب 

الوطني.

من  مختلفة  منتجات  ي�صنع   -
الحليب بطريقة �صحيحة.

ال�ص���لمة  قواع��د  يراع����ي   -
تعامله  في  والنظافة  وال�صحة 

مع الحليب ومنتجاته
- يعبئ منتجات الحليب ويخزنها 

بطريقة �صحيحة 
- ي�صتخدم الأجهزة والأدوات 
الحليب  منتجات  ت�صنيع  في 

بطريقة اآمنة .

- يحدد فوائد ت�صنيع الحليب.

منتجات  ت�صنيع  اأ�صا�صيات   يو�صح   -
الرائب,  )اللبن  المختمرة  الألبان 
الك�صك,  المخي�ض,  اللبن  اللبنة, 

الجميد البلدي(.
- يو�صح العيوب في منتجات الألبان 

المختمرة وكيفية تلفيها . 

- يو�صح اأ�ص�ض ت�صنيف الجبن 
- يو�صح طرق ت�صنيع الجبن )البلدي, 
منها  ك��ل  وم��م��ي��زات  ال�����ص��ري��ع( 

وموا�صفاتها.
في  الت�صنيعية   الم�صكلت  يو�صح   -
وكيفية  وال�صريع  البلدي  الجبن 

تلفيها. 

-  ي�صترجع الحليب المجفف.

يختبر البادئ وقابلية الحليب للترويب.  -

ي�صنع منتجات مختمرة من الحليب ويغلفها   -
ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة.

∑ اللبن الرائب
∑ اللبنة ) العادية ,بالزيت ,للخزين(

∑ اللبن المخي�ض
∑ الك�صك
∑ الجميد

ويعبئها  ويغلفها  الجبن  من  اأن��واع��ًا  ي�صنع   -
ويخزنها بطريقة �صحيحة.

∑ البلدي )النابل�صي(, الحلوم.
∑ ال�صريع  



129

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة  

منتجات  ت�صنيع   اأ�صا�صيات  يو�صح   -
الزبد,  )الق�صدة,  الدهنية   الحليب 
ومميزاتها   ال��ح��ي��وان��ي(  ال�صمن 

وموا�صفاتها.
في  الت�صنيعية   الم�صكلت  يو�صح   -
وكيفية  الدهنية  الحليب  منتجات 

تلفيها.
والتخزين  التعبئة  �شروط  يو�شح   -
الحليب  منتجات  من  منتج  لكل 

المختلفة.

ويغلفها  الحليب  من  دهنية  منتجات  ي�صنع    -
ويعبئها ويخزنها بطريقة �صحيحة

∑ الق�صدة
∑ الزبد من )الق�صدة, اللبن الرائب(

∑ ال�صمن الحيواني

- ينظف مكان العمل ويعيد ترتيب الأدوات .
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الم�صتوى  الرابع /  الت�صنيع الغذائي المنزلي

المحـور الرئي�ص: �صحة الغذاء و�صالمته )60/12�صاعة(                  

المحاور الفرعية: ∑ ف�صاد الأغذية  ) * اأنواع الف�صاد * اأ�صباب الف�صاد  * طرق الوقاية  ( .             ∑ الأمرا�ض المنقولة بالغذاء .

                        ∑ الموا�صفات الأردنية والدولية ISO  .  ∑ �صبط جودة الأغذية HACCP .  ∑ الموؤ�ص�صات  المعنية ب�صحة و�صلمة الأغذية.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��ارف   -
والمهارات المتعلقة ب�صحة 

الغذاء و�صلمته 
والأنظمة  بالقوانين  الإلمام   -
ال�صائدة ذات العلقة ب�صحة 

الغذاء و�صلمته.
الإلمام باإدارة �صبط الجودة   -
�صناعة  ف��ي  وم��ع��اي��ي��ره��ا  

الأغذية .
البحث  محركات  توظيف   -
المعرفة  ا�صتق�صاء  ف��ي 
ب�صحة  المتعلقة  العلمية 

الغذاء و�صلمته. 
�صحة  من  بالتحقق  الهتمام   -
تناولها  قبل  الأغذية  و�صلمة 

.
الل���ت���زام ب��ق��واع��د الأم���ن   -
العامة  ال�صلمة  واإج��راءات 

في اأثناء العمل.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

الرئي�صة  المفاهيم  يو�صح   -
و�صلمة  ب�صحة  المتعلقة 

الغذاء.
اأنواع ف�صاد الأغذية  يو�صح   -
)اأ�صبابها  الغذائي  والت�صمم 

وطرق الوقاية منها(.
المنقولة  الأم��را���ض  يحدد   -
بالغذاء م�صبباتها واأعرا�صها 

واإجراءات الوقاية منها.
ج��ودة  �صبط  اأهمية  يبين   -
والموؤ�ص�صات  الأغ��ذي��ة 
ال��غ��ذاء  ب�صحة  المعنية 

و�صلمته. 
القيا�صية  الموا�صفات  يميز   -
للأغذية  والأردنية  الدولية 

الم�صنعة .
اأن��واع��ًا  وي��ق��ي��م  يفح�ض   -

مختلفة من الأغذية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يحدد اأنواع ف�صاد الأغذية .  -

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
ينفذ التح�صيرات الأولية اللزمة للتطبيقات   -

العملية.
من  اأنواع  التالية على  الفحو�صات  يجري   -

الأغذية )لبن, مربى, خبز(:
∑ الفح���ض الميكر�ص������كوبي )بكتيريا . 

خمائر.اأعفان(
∑ الفح�ض الكيميائي 
∑ الفح�ض الظاهري:

∑ التغيرات التي تطراأ على الأغذية المخزنة 
لبن,  خبز,  برتقال,  بندورة,  )بطاطا, 

تفاح, باذنجان( من حيث: 
* الطراوة 

* اللون 
* العفن 

* ال�صكل
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

ال�صحة  ق���واع���د  ي��ط��ب��ق   -
تعامله  في  العامة  وال�صلمة 

مع الغذاء. 
من  بالتحقق  اهتمامًا  يظهر   -
و�صلحيتها  الأغذية  �صلمة 

قبل تناولها.

يو�صح اأ�صباب ف�صاد الأغذية وكيفية   -
تلفيها.

 

من  بالغذاء  المنقولة  الأمرا�ض  يميز   -
وطرق  واأعرا�صها  م�صبباتها  حيث 

انتقالها والوقاية منها .
الغذائية  الإ�صافات  مفهوم  يو�صح   -

واأنواعها وا�صتخداماتها 
للإ�صافات  الطبيعية  البدائل  يو�صح   -

الغذائية 
الأغذية  جودة  �صبط  معايير  يو�صح   -

الم�صنعة
اله�صب  ن��ظ��ام  م��ف��ه��وم  ي��و���ص��ح   -

)HACCP( واأهدافه.
المحلية  الموؤ�ص�صات  دور  يبين   -
�صلمة  عن  الم�صوؤولة  والعالمية 

الغذاء واأهدافها .
يو�صح الإجراءات المتبعة محليًا في   -

مراقبة �صلمة الأغذية .

يختبر مظاهر الف�صاد الخارجي للمعلبات.  -
يختبر اأثر �شروط تخزين االأغذية االآتية )الموز،   -
المجففة(   الأطعمة  الثوم,  الب�صل,  البطاطا, 

على مدة حفظها
الحرارة   ∑

ال�صوء   ∑
الرطوبة   ∑
التهوية   ∑

المنقولة  - يعد ن�صرات توعوية حول الأمرا�ض 
جودة  معايير  الغذائية,  الإ�صافات  بالغذاء, 

الأغذية.

والتخزين  الطعام  تح�صير  اأم��اك��ن  ينظف   -
با�صتمرار.
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تخ�ص�ص
الت�صنيع الغذائي

المنزلي



134

عينة در�ص / الم�صتوى  الرابع

المحور الرئي�ص: منتجات الألبان 

المو�صوع: ت�صنيع اللبن الرائب               المبحث: التدريب العملي / الت�صنيع الغذائي    

الم�صادر التعليميةا�صتراتيجيات التقويم واأدواتها�صتراتيجيات التدري�ص المقترحةالنتاجات التعلمية
يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 

قادرا على:
النظافة  اأ�ص�ض  يطبق   -
ت�صنيع  اأثناء  والتعقيم 

منتجات الحليب
الأج���ه���زة  ي�����ص��غ��ل   -
الأدوات  وي�صتعمل 

بطريقة �صحيحة 
الحليب  ي�����ص��خ��ن    -
بطريقة اآمنة و �صحيحة

البادئ  كمية  يح�صب   -
ال������لزم  اإ���ص��اف��ت��ه��ا 

للحليب
الحل��يب  يح��ص������ن   -
ال����م����روب ب��ت��وف��ي��ر 

الظروف المنا�صبة
م��دة   ن��ه��اي��ة  ي��ح��دد   -
المنا�صبة    التح�صين 
لتحقيق الجودة العالية  

للمنتج. 

اأوًل: التدري�ص المبا�صر 
ا مدمجة واأ�شرطة فيديو لت�شنيع  - يعر�ش المعلم على الطلبة اأقرا�شً

اللبن الرائب ) الطريقة الحديثة والطريقة التقليدية (
- الحوار والمناق�صة حول خطوات ومعايير ت�صنيع اللبن الرائب

- تق�صيم الطلبة مجموعات )5-7 طلب للمجموعة( ثم يقوم 
الطلب قبل البدء بالعمل بما يلي : 

ق�ض الأظافر  ∑
غ�صل اليدين   ∑

ارتداء ملب�ض العمل مع تغطية ال�صعر  ∑
تجهيز مكان العمل  ∑

تح�صير المواد والأدوات والأجهزة اللزمة لتنفيذ المهارة  ∑
ت�صغيل الحا�صنة ومعايرتها على درجة حرارة تح�صين اللبن   ∑

الرائب )43-45�ض(
ثانياً: التطبيق والممار�صة 

- تنفيذ المهارة  اأمام الطلب من قبل المعلم بالتف�صيل
ثالثاً: التعلم في مجموعات

ن�صف  تقوم  حيث  المجموعات  قبل   من  المهارة  تنفيذ   -
الآخر  والن�صف  الحديثة  الطريقة  با�صتخدام  المجموعات 

بالطريقة التقليدية وح�صب الخطوات الآتية:

المالحظة
- با�صتخدام �صلم تقدير لفظي, يقوم 

المعلم بملحظة :
النظافة  بلل�للشللروط  االللللتلللزام   ∑
المهنية  وال�صلمة  ال�صخ�صية 

العامة. 
القيام بالتح�صيرات الأولية  ∑

على  المحافظة  ا�صتمرارية   ∑
الأمن  وقواعد  العامة  النظافة 

وال�صلمة.
المهارة  اأداء  خطوات  تنفيذ   ∑

والتقيد بالنقاط الحاكمة.
الأم��ور  في  الت�صرف  ح�صن   ∑

الطارئة.
تر�شيد ا�شتخدام الماء والطاقة  ∑

∑  �صرعة الإنجاز مع الإتقان.

- الكتاب المدر�صي
ي�ص���تمل  - م�ص����غل 
)ت���ج���ه���ي���زات 
وم��واد  واأدوات 

ملئمة (
- بطاقات عمل

- اأقرا�ض مدمجة
- �شفافيات

�شبكة  على  مواقع   -
الإنترنت

 - اأوراق عمل
وحقائب  ب��رام��ج   -

تعليمية
- مجلت ون�صرات 

- اأ�شرطة فيديو
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الم�صادر التعليميةا�صتراتيجيات التقويم واأدواتها�صتراتيجيات التدري�ص المقترحةالنتاجات التعلمية
الرائب  اللبن  يحفظ    -
بطريقة  ال��م�����ص��ن��ع 

�صحيحة.
الأم��ن  ق��واع��د  يطبق   -
اأثناء  ف��ي  وال�صلمة 
على  ويحافظ  العمل 

البيئة.

واإجراء   )1كغم/مجموعة(  المنا�صبة  الحليب  كمية   اأخذ   ∑
.)PHالفحو�صات اللزمة )اللون والرائحة وال�صوائب وال

∑ ت�شفية الحليب بوا�شطة قطعة من ال�شا�ش.
∑ غلي الحليب  با�صتخدام حمام مائي و تبريد الحليب حتى 

درجة حرارة 43�ض.
∑ ح�صاب كمية البادئ )3%( اأي 30 غرام) 2-3 ملعًق( و 
المغلي  الحليب  تعادل �صعفيه من  اإلى كمية  البادئ  اإ�صافة 
اإلى  المزيج  اإ�صافة  المبرد وتحريكه جيدا حتى يتجان�ض و 

الحليب مع التحريك الجيد.
∑ مناق�صة التقارير في غرفة ال�صف

رابعاً: التعلم المبني على الأن�صطة 
وخطوط  الت�شنيع  مراحل  ومتابعلللة  األبللان  م�شنلع  زيارة   ∑

الإنتاج.
في  الت�صنيع  عملية  حول  تقرير  بكتابة  الطلب  تكليف   ∑

الم�صانع ومقارنتها بالت�صنيع المنزلي اأو في الم�صغل. 
∑ مناق�صة التقارير في غرفة ال�صف وحفظها مع ملخ�ض النتائج 

في ملف الطالب.
خام�صاً: ال�صتق�صاء وحل الم�صكالت

اأ�صباب الم�صكلت التي قد تظهر  - تكليف  الطلبة للبحث في 
على اللبن الرائب :

∑ ارتفاع الحمو�صة .
∑ انف�شال ال�شر�ش .

∑  الطراوة ( وو�صع الحلول المنا�صبة لها.  
  

التقويم الذاتي
ال�صطب  وبطاقة  با�صتخدام قوائم   -

�صير التعلم وملف الطالب
با�صتخدام  الأداء  على  المعتمد  التقويم 

�صلم التقدير اللفظي المعد م�صبقاً
- يقوم المعلم بملحظة :

∑ االلتزام ب�شروط ال�شامة المهنية
∑ القيام بالتح�صيرات الأولية.

∑ ا�صتمرارية المحافظة على النظافة 
العامة وقواعد الأمن وال�صلمة.

المهارة  اأداء  خطوات  تنفيذ   ∑
والتقيد بالنقاط الحاكمة.

الأم��ور  ف��ي  الت�صرف  ح�صن   ∑
الطارئة.

∑ ال�صلوك في اأثناء العمل . 
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التخ�ص�ص                                                                                             تربية الطفل
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

دار الح�صانة

- اأهداف دار الح�صانة 
- اإدارة دار الح�صانة 

∑ الملفات وال�صجلت والن�صرات التي ت�صتخدم في 
دار الح�صانة

- العاملون في دار الح�صانة
- موا�صفات دار الح�صانة النموذجية

- الأن�صطة والبرامج التي تنفذ في دار الح�صانة.
     عدد ال�صاعات: نظري )15( عملي )96( 

مراحل النمو
- العوامل الموؤثرة في النمو

- لوحات النمو
- مبادئ النمو

- مراحل نمو الجنين.
عدد ال�صاعات:  نظري )15( عملي )0(
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التخ�ص�ص                                                                                             تربية الطفل
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الأم الحامل و المر�صع

رعاية الأم الحامل   -
∑ التغيرات الف�صيولوجية التي تطراأ على الأم الحامل

∑ الم�صكلت ال�صحية للأم الحامل
∑ رعاية الأم الحامل:

تغذيتها  *
ملب�صها   *

نظافتها  *
الريا�صة التي تمار�صها  *

ال�صلمة العامة  *
- رعاية الأم في مرحلة النفا�ض.

- رعاية الأم المر�صع.
∑ الر�صاعة الطبيعية. 

∑ رعاية الأم المر�صع :
∑ تغذيتها
∑ نظافتها

-  التخطيط الأ�صري. 
عدد ال�صاعات: نظري )15( عملي )84( 
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التخ�ص�ص                                                                                             تربية الطفل
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الطفل الوليد

الخ�صائ�ض العامة للطفل الوليد.  -
- مظاهر النمو للطفل الوليد.

- احتياجات الطفل الوليد.
- مطاعيم خا�صة بالطفل الوليد.

                           عدد ال�صاعات :   نظري )18( عملي )72(

الطفل الر�صيع

- مظاهر نمو الطفل الر�صيع.
- تغذية الطفل الر�صيع.

- ال�صطرابات اله�صمية عند الطفل الر�صيع.
- الإخراج عند الطفل الر�صيع.

- نظافة الطفل الر�صيع .
- ملب�ض الطفل الر�صيع .

- نوم الطفل الر�صيع.
- لعب الطفل الر�صيع.

 عدد ال�صاعات: نظري )27(/عملي )108(
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التخ�ص�ص                                                                                             تربية الطفل
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

الطفل من عمر 4-1 
�صنوات

- مظاهر نمو الطفل من )1-4( �صنوات.
- نظافة الطفل
تغذية الطفل  -

- عملية الإخراج
- ملب�ض الطفل 

- نوم الطفل
- لعب الطفل.

عدد ال�صاعات :   نظري )30( عملي )108(

�صالمة الأطفال
اأ�ص�ض �صلمة الأطفال   -

حوادث الأطفال   -
الإ�صعافات الأولية  -

عدد ال�صاعات: نظري )15(/عملي) 72(
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التخ�ص�ص                                                                                             تربية الطفل
الم�صتوى الرابعالم�صتوى الثالثالم�صتوى الثانيالم�صتوى الأولالمحاور                    الم�صتوى

العناية ال�صحية بالأطفال 

�صحة الأطفال :  -
∑ دور الأ�صرة والمجتمع في العناية ال�صحية للطفل.

∑ التطعيم. 
∑ اأدوية الأطفال

- الم�صكلت ال�صحيةال�صائعة.
عدد ال�صاعات :   نظري )30( عملي )120(

تربية الأطفال ذوي 
الحتياجات الخا�صة

- مفاهيم متعلقة بالأطفال ذوي الحتياجات الخا�صة
- الموؤ�ص�صات المعنيةبالأطفال ذوي الحتياجات الخا�صة

- تربية الأطفال ذوي الإعاقات الب�صرية
- تربية الأطفال ذوي الإعاقات ال�صمعية
- تربية الأطفال ذوي الإعاقات النطقية

- تربية الأطفال ذوي الإعاقات الحركية
عدد ال�صاعات :   نظري )15( عملي )60(
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الم�صتوى  الأول / تربية الطفل

المحـور الرئي�ص: دار الح�صانة )96/15�صاعة(                   

المحاور الفرعية: ∑ اأهداف دار الح�صانة  .        ∑ اإدارة دار الح�صانة.    ∑ الملفات وال�صجلت و الن�صرات التي ت�صتخدمها دار الح�صانة .

                          ∑ العاملون في دار الح�صانة.  ∑ موا�صفات دار الح�صانة النموذجية.      ∑ الأن�صطة والبرامج التي تنفذ في دار الح�صانة.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�صاب   -
وال���م���ه���ارات الأدائ���ي���ة 
دار  في  بالعمل  المتعلقة 

الح�صانة .
في  التكنولوجيا  توظيف   -
العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء 
الح�صانة  ب��دار  المتعلقة 

واإداراتها .
الأم���ن  ق��واع��د  م���راع���اة   -
دار  في  العامة  وال�صلمة 

الح�صانة .
اإيجابية  اتجاهات  اإظهار   -
دار  اأطفال  مع  التعامل  في 

الح�صانة . 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

- يبين اأهمية  دار الح�صانة في 
وموا�صفاتها  الطفل   نمو 

النموذجية .
العمل  تنظيم  مبادئ  يو�صح   -
ومهام  الح�صانة  دار  ف��ي 

العاملين فيها .
والملفات  ال�صجلت  ينظم   -
المتعلقة باإدارة دار الح�صانة 

يدويًا وحا�صوبيًا.
- يبين اأنواع البرامج والأن�صطة 

للأطفال في دار الح�صانة.
برامج  و  اأن�صطة  ي�صمم   -
دار   باأطفال  خا�صة  متنوعة 

الح�صانة وينفذها.
- ي��راع��ي ق��واع��د الأم����ن و 
اأن�صطة  تنفيذ  عند  ال�صلمة 

دار الح�صانة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
المتعلقة  الح�صانة  دار  اأهمية   يو�صح   -
الح�صحركي /   / الج�صمي  الطفل  بنمو 

الجتماعي والنفعالي.

لدار  الداخلية  البيئة  موا�صفات  يو�صح   -
الح�صانة النموذجية.

لدار  الخارجية  البيئة  - يو�صح موا�صفات 
الح�صانة النموذجية.

الح�صانة  دار  في  العاملين  مهام  يبين   -
واأخلقياتهم.

دار  في  العمل  تنظيم  مبادئ  يو�صح   -
الح�صانة.

المتعلقة  الملفات  اأن����واع  يتعرف   -
وتعليمات  واأهميتها  الح�صانة  ب��دار 

ا�صتخدامها.
بدار  المتعلقة  الن�صرات  مفهوم  يو�صح   -
التوعية  ن�صر  في  واأهميتها  الح�صانة 

الخا�صة بالأطفال.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

- ي�صمم مج�صمًا لدار الح�صانة النموذجية.

- ينظم الملفات وال�صجلت الخا�صة باأطفال 
دار الح�صانة يدويًا وحا�صوبيًا .
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

دار  ت��ج��ه��ي��زات  ي��ن��ظ��ف   -
الح�صانة ح�صب نوعها.

الح�صانة  دار   اأهمية  يعي   -
والمجتمع  والأم   للطفل 

المحلي.

دار  في  بالموجودات  العناية  اأ�ص�ض  يو�صح   -
الح�صانة .

دار  لأطفال  والبرامج  الأن�صطة  اأهمية  يبين   -
الح�صانة.

لأطفال  يومي  برنامج  تخطيط  اأ�ص�ض  يبين   -
دار الح�صانة.

- ي�صتخدم محركات البحث للح�صول على  
المعرفة المتعلقة بدار الح�صانة. 

- ينظف كرا�صي الطعام
- ينظف �صطح الطاولة.

- ينظف الرف الخا�ض بالألعاب.
- ينظف الألعاب الخ�صبية.

- ينظف الألعاب البل�صتيكية .
- ينظف األعاب الفرو.

- يخطط لبرنامج يومي في دار الح�صانة.

الح�صانة  اأهمية دار  ن�صرات حول  يعد   -
واأهدافها .

دار  لأطفال  متنوعة  اأن�صطة  ي�صمم   -
الح�صانة.
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الم�صتوى  الأول / تربية الطفل

المحـور الرئي�ص: مراحل النمو )15�صاعة (                 

المحاور الفرعية:       ∑ العوامل الموؤثرة في النمو.       ∑ مبادىء النمو.       ∑ مراحل نمو الجنين .       ∑ لوائح النمو  .

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

- اكت�صاب مفاهيم  و خ�صائ�ض 
ومبادئ  النمو العام .

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف   -
المعرفة  على  للح�صول 
حول  المتعلقة  العلمية 

مراحل النمو وخ�صائ�صه. 
ا�صتق�صاء  في  الدقة  مراعاة   -
المتعلقة  العلمية  المعرفة 

بمراحل النمو.
عند  النمو  مظاهر  تقييم   -

الأطفال في دار الح�صانة .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

- يو�صح مفاهيم النمو العام 
التي  الرئي�صة  العوامل  يبين   -
توؤثر في النمو العام للطفل.
لوحات  يو�صح محتويات    -

النمو .
- يو�صح مبادئ النمو العام. 

في  الموؤثرة  العوامل  يحدد   -
نمو الجنين.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح مفهوم النمو العام وخ�صائ�صه.

- يحدد العوامل البيئية التي توؤثر على النمو 
العام .

على  توؤثر  التي  الوراثية  العوامل  يحدد   -
النمو العام .

- يبين اأهمية الغذاء على النمو العام. 
- يبين اأثر الهرمونات على النمو العام.

- يف�صر بيانات لوحات النمو العام .
- يو�صح مبادئ النمو العام .

- يو�صح  تاأثير العوامل البيئية والوراثية في 
نموا لجنين .

الجنينية  المرحلة  خ�صائ�ض  بين  يقارن   -
المتمايزة وغير المتمايزة.

في  الطفل  نمو  بمتابعة  اهتمامًا  يظهر   -
المراحل العمرية المختلفة.
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الم�صتوى  الأول / تربية الطفل

المحـور الرئي�ص: الأم الحامل  والمر�صع )15�صاعات /84�صاعة(        

المحاور الفرعية: ∑ التغيرات الف�صيولوجية التي تطراأ على الأم الحامل .  ∑ الم�صكلت ال�صحية  عند الحامل. ∑ تغذية  الأم الحامل , ملب�صها .

                          ∑ نظافتها .∑ الريا�صة التي تمار�صها .   ∑ الأم في مرحلة الولدة. ∑ الأم المر�صع .  ∑ الر�صاعة الطبيعية.  ∑ التخطيط الأ�صري.
النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�صاب   -
المتعلقة  الأدائية  للمهارات 

بالأم الحامل والمر�صع. 
في  التكنولوجيا  توظيف   -
العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء 
الحامل  ب���الأم  المتعلقة 

والمر�صع
اإيجابية  اتجاهات  اإظهار   -
لأهمية زيارة مراكز الأمومة 
ب��الأم  للعناية  والطفولة 

الحامل والمر�صع .
اإر�شادية  ن�شرات  اإعلللداد   -
�صحية للعناية بالأم الحامل 

والمر�صع .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ال���ت���غ���ي���رات  ي���و����ص���ح   -
الف�صيولوجية و الم�صكلت 
ال�صحية لدى الأم الحامل .

- يبين احتياجات الأم الحامل 
والمر�صع.

الر�صاعة  اأه��م��ي��ة  يو�صح   -
الطبيعية.

- يقدر اأهمية الر�صاعة الطبيعية 
للأم والطفل .

- يوظف التكنولوجيا في ن�صر 
بالأم  العناية  باأهمية  الوعي 

الحامل والمر�صع.
ي��ع��د م��ط��وي��ات ون�����ص��رات   -
الحامل  للأم  توعوية  �صحية 

والمر�صع.
المتعلقة  الدينية  القيم  يتمثل   -

بالحمل والر�صاعة .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يبين  التغيرات الف�صيولوجية التي ت�صاحب 

فترة الحمل. 
الم�صاحبة  ال�صحية  الم�صكلت  يو�صح    -

للحمل وطرائق تدبيرها . 
- يو�صح احتياجات الأم الحامل من حيث: 
الريا�صة,  النظافة,  الملب�ض,  التغذية, 

وال�صلمة العامة.

الحامل  للأم  اللزمة  التح�صيرات  يو�صح   -
تمهيداً لعملية الولدة.

- يلم بمراحل الولدة.
- يبين اأهمية العناية بالأم في مرحلة النفا�ض .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
عن  الحا�صوب  با�صتخدام  مطوية  يعد   -

التغيرات الف�صيولوجية للأم الحامل.
الم�صكلت  عن  �صحية  ن�صرة  يعد   -

ال�صحية للأم الحامل.
- يعد وجبة غذائية متوازنة للأم الحامل.
الأم  نظافة  عن  تقديميًا  عر�صًا  يعد   -

الحامل.
بالأم  الخا�صة  الريا�صية  التمارين  ينفذ   -

الحامل.

الخا�صة  ال��ولدة  م�صتلزمات  يح�صر   -
بالأم والوليد.
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النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 
- يبين اأهمية الر�صاعة الطبيعية للأم والطفل.

- يو�صح مفهوم الإر�صاع واأهميته وفوائده.
- يو�صح طرائق اإر�صاع الطفل .

- يبين خ�صائ�ض الر�صاعة الطبيعية للطفل 
- ي�صف حليب الأم في الأيام الثلثة الأولى 

من الر�صاعة )حليب اللباء(.
للطفل  الطبيعية  الر�صاعة  دللت  يبين   -

الوليد.
- يتعرف الأغذية التي تدر الحليب.

عملية  كفاية  من  تقلل  التي  الأمور  يف�صر   -
اإر�صاع  الطفل الوليد ومعوقاتها.

اإنجاح  ف��ي   ت�صاعد  اق��ت��راح��ات  يقدم   -
الر�صاعة الطبيعية.

- يعزز التجاهات الإيجابية نحو الر�صاعة 
الطبيعية . 

- يو�صح احتياجات الأم المر�صع من الغذاء, 
الملب�ض , النظافة, الريا�صة.

- يو�صح اأ�صا�صيات تنظيم الأ�صرة وطرائقه.
على  الح�صول  في  التكنولوجيا  يوظف   -
الحامل  ب��الأم  المتعلقة  العلمية  المعرفة 

والمر�صع.

- يعد ن�صرات حول الر�صاعة الطبيعية .

عند  الحليب  تدر  غذائية  وجبات  يعد   -
الأم الر�صع )القزحة, الكرواية, الحلبة, 

القرفة(
- يعد وجبة غذائية متوازنة للأم المر�صع 

المر�صع  الأم  نظافة  حول  ن�صرات  يعد   -
التي  والريا�صة  وملب�صها  وغذائها 

تمار�صها.
مراكز  تقدمها  التي  الخدمات  ير�صد   -

الأمومة والطفولة .
ترتيب  ويعيد  العمل  م��ك��ان  ينظف   -

الأدوات.
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الم�صتوى  الثاني / تربية الطفل

المحـور الرئي�ص: الطفل الوليد )18/ 72 �صاعة (         

المحاور الفرعية:  ∑ الخ�صائ�ض العامة للطفل الوليد.     ∑ مظاهر النمو للطفل الوليد.    ∑ احتياجات الطفل الوليد .

النتاجات الخا�صة للتدريب  العملي النتاجات الخا�صة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�صتوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�صة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�صاب   -
والمهارات الأدائية المتعلقة 
الوليد  الطفل  نمو  بمظاهر 

واحتياجاته.
في  التكنولوجيا   توظيف   -
العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء 

المتعلقة بالطفل الوليد .
الأم���ن  ق���واع���د  م���راع���اة   -
عند   ال��ع��ام��ة  وال�����ص��لم��ة 

التعامل مع الطفل الوليد.
الت��ج��اه��ات  اك��ت�����ص��اب   -
مع  التعامل  في  الإيجابية 

الطفل الوليد.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

- يبين  خ�صائ�ض الطفل حديث  
الولدة.  

الطفل  نمو  مظاهر  يو�صح   -
الوليد وطرائق  تقييمها.

- يبين احتياجات الطفل الوليد 
ملب�صه,  نظافته,  )تغذيته, 

نومه( وطرائق العناية به
المطاعيم  اإعطاء  طرق  يبين   -

الخا�صة بالطفل الوليد.
- يطبق اإجراءات  ال�صلمة عند 
تقديم العناية للطفل الوليد .
في  اإيجابية  اتجاهات  يظهر   -

التعامل مع الطفل الوليد .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يحدد خ�صائ�ض المظهر العام للطفل الوليد 
 / الزغب  كمية   / الجلد  لون   ( حيث  من 

عملية التنف�ض / ووظائفه الحيوية (
الطفل  الج�صمي عند  النمو  يو�صح مظاهر   -

الوليد.
الطفل  عند  الحركي  النمو  مظاهر  يو�صح   -

الوليد.
- يو�صح مظاهر النمو الجتماعي والنفعالي 

عند الطفل الوليد .

- يو�صح مفهوم الإر�صاع ال�صطناعي .
- يقارن بين مكونات حليب الأم و الحليب 

ال�صطناعي.
- يبين حالت ا�صتخدام الإر�صاع ال�صطناعي 

.
الإر�صاع  لعملية  التح�صير  اأ�ص�ض  يو�صح   -

ال�صطناعي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

اللزم���ة  الأولية  التح�صي�رات  ينف���ذ   -
لتقديم العناية بالطفل الوليد .

مع  يقارنه  و  الوليد  الطفل  يقي�ض وزن   -
لوحات النمو.

- يقي�ض طول الطفل الوليد و يقارنه مع 
لوحات النمو.

- يقي�ض محيط راأ�ض الطفل الوليد ويقارنه 
مع لوحات النمو. 

من  الوليد  الطفل  حرارة  درجة  يقي�ض   -
الأذن .

- ينظف زجاجة الإر�صاع ويعقمها.
- ير�صع  الطفل الوليد بزجاجة الإر�صاع 

بطرائق المختلفة.
- يج�صئ الطفل الوليد.
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للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

للأم  للإر�صاع اال�صطناعي  ال�صلبية  االآثار  ي�صتنتج   -
والطفل.

- يبين مفهوم االإر�صاع المختلط .
- يميز �صفات براز الطفل الوليد في حالتي االإر�صاع 

الطبيعي واال�صطناعي .
الوليد  بالطفل  الخا�صة  المطاعيم  اأن��واع  يحدد   -

وطرق اإعطائها.
- يبين اأنواع ملب�س الطفل الوليد وموا�صفاتها .

- يبين طرق العناية بملب�س الطفل الوليد 
- يبين اأهمية النوم للطفل الوليد وفوائده .

ال�صرير،  )الغرفة،  الوليد  الطفل  نوم  مكان  ي�صف   -
االأغطية(.

- يبين االأمور الواجب مراعاتها عند نوم الطفل الوليد
- يو�صح م�صكلت النوم عند الطفل الوليد.

- يو�صح اأ�ص�س تقديم العناية اليومية للطفل الوليد.
- يبين فوائد النظافة للطفل الوليد .

- يو�صح  االأ�ص�س الواجب مراعاتها في حمام الطفل 
الوليد.

- يبين كيفية العناية في مناطق معينة  في ج�صم الطفل 
)الحبل ال�صري، الل�صان الختان عند الذكور(.

للعناية  عرو�س  تقديم  في  التكنولوجيا  ي�صتخدم   -
بالطفل الوليد .

تقديم  عند  العامة  وال�صلمة  االأمن  قواعد  يراعي   -
العناية للطفل الوليد .

- ي�صع الفوطة الجاهزة للطفل الوليد .

الداخل�ي�ة  ملب��ص�ه  الولي�د  الطفل  يلب�س   -
والخارجية.

- يرتب �صرير الطفل الوليد .
- ي�صع الطفل الوليد في �صريره .

- يجري التنظيف اليومي للطفل الوليد .
- يحمم الطفل الوليد في الحو�س ال�صغير.

- يحافظ على بيئة الطفل الوليد .
اإلى  االأدوات  العمل ويعيد  ينظف مكان    -

مكانها.   
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الم�ستوى  الثاني / تربية الطفل

المحـور الرئي�س: الطفل الر�سيع )108/27�ساعة(         

المحاور الفرعية: ∑ مظاهر نمو الطفل الر�صيع.  ∑  تغذية الطفل الر�صيع. ∑  اال�صطرابات اله�صمية عند الطفل الر�صيع. ∑  اإخراج الطفل الر�صيع .

                          ∑  نظافة الطفل الر�صيع.        ∑  ملب�س الطفل الر�صيع.   ∑ نوم الطفل الر�صيع.       ∑  لعب الطفل الر�صيع
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�صاب   -
والمهارات االأدائية المتعلقة 
بمظاهر نمو الطفل الر�صيع 

واحتياجاته.
في  التكنولوجيا   توظيف   -
العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء 

المتعلقة بالطفل الر�صيع .
- م��راع��اة ق��واع��د االأم���ن و 
والعامة  ال�صحية  ال�صلمة 
الطفل  م��ع  التعامل  عند  

الر�صيع.
- اإظهار االتجاهات االإيجابية 
االأطفال  مع  التعامل  في 

الر�صع .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ال�صليم  النمو  مظاهر  يبين   -
للطفل الر�صيع.

الطفل  احتياجات  يبين   -
الر�صيع.

نمو  في  اللعب  اأهمية  يبين   -
الطفل الر�صيع 

في  التكنولوجيا  يوظف   -
الخا�صة  المعرفة  ا�صتق�صاء 

بالطفل الر�صيع .
- يقي�س مظاهر النمو الج�صمي 

عند الطفل الر�صيع .
- يطبق مهارات العناية بالطفل 

الر�صيع .
- يطبق اإجراءات ال�صلمة عند 
لر�صيع  ا  الطفل  التعامل مع 

.
في  اإيجابية  اتجاهات  يظهر   -
التعامل مع الطفل الر�صيع .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
للطفل  الج�ص���مي  النمو  مظاهر  يبين   -
الراأ�س  الر�صيع  )الوزن / الطول / محيط 

/ االأ�صنان(

للطفل  الحركي  النمو  مظاهر  يو�صح   -
الر�صيع .

- يو�صح مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي 
للطفل الر�صيع .

- يو�صح مظاهر النمو العقلي واللغوي للطفل 
الر�صيع .

- يحدد االحتياجات الغذائية للطفل الر�صيع
للطفل  التكميلية  التغذية  مفهوم  يو�صح   -

الر�صيع .
للطفل  التكميلية  االأطعمة  اأن��واع  ي�صف   -

الر�صيع وكميتها .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

مع  ويقارنه  الر�صيع  الطفل  يقي�س وزن   -
لوحات النمو.

- يقي�س طول الطفل الر�صيع ويقارنه مع 
لوحات النمو .

مظاهر  لملحظة  تقويمية  نماذج  يعبئ   -
النمو الج�صمي عند الطفل الر�صيع .

- يطبق بع�س االأن�صطة  الحركية الخا�صة 
بلعب الطفل الر�صيع .

- يعد وجبة فواكه للطفل الر�صيع .
- يعد وجبة خ�صراوات للطفل الر�صيع
- يعد وجبة من اللحوم للطفل الر�صيع.

- يعد وجبة من الحبوب للطفل الر�صيع.
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النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

اإطعام  عند  مراعاتها  الواجب  االأ�ص�س  يو�صح   -
الطفل الر�صيع .

االأغذية  تناول  عند  البراز  تغير  اأ�صباب  يف�صر   -
التكميلية للطفل .

- يو�صح طرق معالجة عدم تقبل الطفل الر�صيع 
للأغذية التكميلية .

- يو�صح اأ �ص�س تنمية عادات غذائية �صليمة عند 
الطفل الر�صيع .

واأنواعه  الغذائي  التح�ص�س  مفهوم  يو�صح   -
وم�صبباته.

- يو�صح مفهوم فطام الطفل الر�صيع .
- يبين االأ�ص�س الواجب مراعاتها في عملية فطام 

الطفل الر�صيع .
- يبين العوامل الم�صببة لنق�س التغذية عند الطفل 

الر�صيع.
باال�صطرابات  المرتبطة  المفاهيم  يو�صح   -
الر�صع  االأطفال  عند  �صيوعًا  االأكثر  اله�صمية 
 / االإ�صهال   / اال�صتفراغ  القيء/   / )المغ�س 

االإم�صاك ( واأ�صبابها.
- يبين اأهمية النظافة للطفل الر�صيع.

- يو�صح اأ�ص�س التنظيف اليومي للطفل الر�صيع .
- يبين اأ�ص�س تحميم الطفل الر�صيع .
- يبين اأنواع ملب�س الطفل الر�صيع .

- يبين مفهوم البكاء واأ�صبابه عند الطفل الر�صيع 
وتهدئته .

- يح�صر الطفل الر�صيع لتناول الطعام .

- يح�صر محلول االإماهة ويعطيه للطفل 
الر�صيع .

- ينظف لثة ول�صان الطفل الر�صيع.
- يقلم اأظفار الطفل الر�صيع.

- يغ�صل ملب�س الطفل ال�صوفية .
- يغ�صل ملب�س الطفل القطنية .
- يهدئ الطفل الر�صيع بطرائق 

مختلفة. 
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النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

- يبين اأهمية النوم للطفل الر�صيع .
الطفل  عند  ال��ن��وم  م��راح��ل  يو�صح   -

الر�صيع .

الطفل  عند  النوم  قبل  ع��ادات  يبين   -
الر�صيع وكيفية التعامل معها .

- يو�صح فوائد اللعب عند الطفل الر�صيع 
- يبين اأنواع االألعاب للطفل الر�صيع .

ونمو  اللعب  بين  العلقة  يو�صح   -
الطفل الر�صيع )الج�صمي / االنفعالي 

االجتماعي/ العقلي اللغوي(.
ت�صلية  في  المربية  دور  اأهمية  يبين   -

الطفل الر�صيع.

- ي�صع الطفل الر�صيع في �صريره للنوم .

- ي�صرد ق�صة للطفل الر�صيع با�صتخدام ال�صور 
- ي�صرد ق�صة للطفل الر�صيع با�صتخدام م�صرح 

العرائ�س .
- يحافظ على نظافة بيئة الطفل الوليد.

- ينظف مكان العمل ويعيد االأدوات  اإلى 
مكانها.
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الم�ستوى  الثالث(/ تربية الطفل

المحـور الرئي�س: الطفل من عمر 1اإلى 4 �سنوات )30 / 108�ساعة(    

المحاور الفرعية: ∑  مظاهر نمو الطفل من  )1-4 ( �صنوات .        ∑  نظافة  الطفل  .        ∑  تغذية الطفل.        

                          ∑  عملية االإخراج.          ∑  ملب�س الطفل .        ∑  نوم الطفل .             ∑  لعب الطف��ل. 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة   اكت�صاب   -
والمهارات االأدائية المتعلقة  
 4-  1( ع��مر  من  بالطفل 

�صنوات(.
البحث  محركات  ا�صتخدام   -
في ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 
عمر  من  بالطفل  المتعلقة 

)1-4�صنوات(.
- م���راع���اة  ق��واع��د االأم���ن 
وال�صلمة العامة مع االأطفال 
من  عمر )1-4�صنوات(..

االت��ج��اه��ات  اك��ت�����ص��اب   -
التعامل  ف��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 
م�����ع االأط�������ف�������ال م��ن  

)1-4�صنوات(.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

من  الطفل  نمو  مظاهر  يبين   -
عمر )1-4 (�صنوات.

الطفل  احتياجات  يو�صح   -
تغذيته   حيث  م��ن  اليومية 
و  وملب�صه  ونومه  ونظافته 

لعبه .
- يبين الم�صكلت التي تعتر�س 
التعامل  وطرائق  الطفل  نمو 

معها. 
ع��ادات  تنمية  اأ�ص�س  يبين   -
�صليمة عند االأطفال من )1-
4( �صنوات النظافة، التغذية، 

الملب�س، النوم، اللعب (.
- يوظف التكنولوجيا في تقديم 
باالأطفال  الخا�صة  المعرفة 

من عمر)1-4 �صنوات(

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
من  للطفل  الج�صمي  النمو  مظاهر  يبين   -
التي  العوامل  و  �صنوات   )4-1( عمر 

توؤثر في نموه .

- يبين مظاهر النمو الحركي للطفل من عمر 
)1-4( �صنوات و العوامل التي توؤثر في 

نموه .

- يبين مظاهر النمو االنفعالي واالجتماعي  
و  �صنوات   )4-1( عمر  م��ن  للطفل 

العوامل التي توؤثر في نموه .
- يبين مظاهر النمو اللغوي للطفل من عمر 
)1-4( �صنوات و العوامل التي توؤثر في 

نموه .

- يبين مظاهر النمو العقلي للطفل من عمر 
)1-4( �صنوات و العوامل التي توؤثر في 

نموه. 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يقي�س وزن الطفل و طوله من عمر �صنة 
بلوحات  ومقارنته  �صنوات  اأربع  اإلى 

النمو .

- يدرب الطفل على ارتداء البنطال .
- يدرب الطفل على لب�س الحذاء وربطه. 

- يعد برنامج لت�صلية االأطفال بالمحادثة.
- يعد لوحة وبرية وي�صرد ق�صة با�صتعمالها.
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النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

- يراعي قواعد ال�صلمة واالأمن 
في التعامل مع االأطفال من 

عمر )1-4�صنوات( 

- يبين  اأهمية النظافة للطفل.
عند  مراعاتها  الواجب  االأم��ور  يو�صح   -

تنظيف الطفل تنظيفًا يوميًا.
مراعاتها عند حمام  الواجب  االأمور  يبين   -

الطفل .
- يو�صح م�صكلة خوف الطفل من اال�صتحمام 

و كيفية التعامل معها .
عند  مراعاتها  الواجب  االأ�ص�س  يو�صح   -
للطفل  اليومية  الغذائية  الوجبات  تخطيط 

من عمر )1-  4�صنوات(.
تقديم  الواجب مراعاتها عند  االأمور  يبين   -

الطعام للطفل . 
عند  مراعاتها  الواجب  ال�شروط  يو�شح   -
و�صع برنامج غذائي اأ�صبوعي الأطفال دار 

الح�صانة.
عند  الغذائية  العادات  تنمية  اأ�ص�س  يو�صح   -

طفل هذه المرحلة. 
غير  الغذائية  الممار�صات  اأ�صباب  يو�صح   -

ال�صحية و طرق علجها.
- يبين الم�صكلت الغذائية التي تعتر�س نمو 

الطفل)4-1(.
و  وت�صخي�صها  ال�صمنة  مفهوم  يو�صح   -

اأ�صبابها وم�صارها وكيفية تجنبها.
- يو�صح مفهوم النحافة و اأ�صبابها و م�صارها 

وكيفية تجنبها.

- ينفذ التح�صيرات االأولية اللزمة لتقديم 
العناية باالأطفال.

- يدرب الطفل على تنظيف اأنفه.

دار  الأط��ف��ال  ال��ط��ع��ام  م��ائ��دة  يجهز   -
الح�صانة. 

اآداب  اكت�صاب  على  االأطفال  ي�صاعد   -
المائدة .

- يعد طبق حم�س الأطفال دار الح�صانة.
- يعد طبق بطاطا مهرو�صة )بيوريه (.
- يح�صر �صطائر بم�صاعدة االأطفال.

بم�صاعدة  خ�����ص��راوات  �صلطة  يعد   -
االأطفال .

- يعد ب�صكويت بم�صاعدة االأطفال .
- يعد البيتزا بم�صاعدة االأطفال.
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النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

طرق  و  االأ�صنان  ت�صو�س  مفهوم  يو�صح   -
الوقاية و العناية بها.

عمر  م��ن  الطفل  ملب�س  اأن����واع  يبين   -
واختيارها  وموا�صفاتها  )1-4�صنوات( 

وترتيبها.
- يو�صح مفهوم النوم و اأنماطه وم�صكلته.

- يبين اأ�ص�س تهيئة مكان النوم للطفل .
- يو�صح مفهوم �صبط االإخراج و اأهميته.

عملية  على  الطفل  تدريب  اأ�ص�س  يو�صح   -
االإخراج.

- يبين المواقف التي يفقد الطفل فيها ال�صيطرة 
على عملية االإخراج.

- يبين اأهمية اللعب للطفل من عمر )4-1 ( 
�صنوات ووظائفه.

- يبين اأ�صكال االألعاب الداخلية و الخارجية 
و اأهميتها بالن�صبة للطفل.

- يو�صح موا�صفات األعاب االأطفال .

- يدرب الطفل على تنظيف اأ�صنانه .
ملب�صه  اختيار  على  الطفل  ي��درب   -

وترتيبها.

- يدرب الطفل على ا�صتعمال الق�صرية.

- يعد عجينة للعب من الطحين.
عار�صة  با�صتخدام  االأط��ف��ال  ي�صلي   -

التوازن .
- ي�صلي االأطفال بم�صابقة �صد الحبل.

- ي�صلي االأطفال بم�صابقة الجري.
- ي��ص��لي االأطف��������ال باألع���اب الف��ك 

والتركيب.
- ي�صلي االأطفال باألعاب ميكانيكية.
- ي�صلي االأطفال باألعاب االأحاجي.
- ي�صلي االأطفال باألعاب التخمين.
- ير�صم بالن�صا بم�صاركة االأطفال.
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الم�ستوى  الثالث / تربية الطفل

المحـور الرئي�س: �سالمة الأطفال )15 / 72�ساعة(    

المحاور الفرعية: ∑  اأ�ص�س �صلمة االأطفال .    ∑  حوادث االأطفال  .     ∑  االإ�صعافات االأولية .

النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على:

العلمية  المعرفة  اكت�صاب   -
وال���م���ه���ارات ال���لزم���ة 
والمتعلقة  ب�صلمة االأطفال.

في  الحا�صوب  ا�صتخدام   -
العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء 

المتعلقة ب�صلمة االأطفال .
االأم���ن  ق��واع��د  م���راع���اة   -
دار  في  العامة  وال�صلمة 

الح�صانة. 
- اكت�صاب  اتجاهات اإيجابية 
اأدوات  ا���ص��ت��خ��دام  ن��ح��و 
بطريقة  االأولية  االإ�صعافات 

�صليمة.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

متعلقة  مفاهيم  ي��و���ص��ح   -
ب�صلمة االأطفال. 

ل�صلمة  العامة  االأ�ص�س  يبين   -
االأطفال .

يتعر�س  التي  الحوادث  يبين   -
لها االأطفال.

االإ�صعافات  مبادئ  يو�صح   -
االأولية.

- ي�ح��ص�ر الم��واد واالأدوات 
االإ�صعافات  الإجراء  اللزمة 
دار  الأط���ف���ال  االأول����ي����ة 

الح�صانة.
- يطب�ق االإ�ص���عافات االأول�ي�ة 

الأطفال دار الح�صانة.
- يوظف التكنولوجيا في ن�صر 

وعي عن �صلمة االأطفال.
- يطبق اأ�ص�س ال�صلمة واالأمن 

في دار الح�صانة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح مفهوم ال�صلمة العامة.

ل�صمان  مراعاتها  يجب  التي  االأ�ص�س  يو�صح   -
�صلمة االأطفال في دار الح�صانة.

- يو�صح اأنواع الحوادث ال�صائعة عند االأطفال . 
- يبين اأ�صباب الحوادث و طرق الوقاية منها .

- يبين الم�صتلزمات الطبية التي يجب توافرها في 
دار الح�صانة.

- يو�صح مبادئ االإ�صعافات االأولية.

- يو�صح مفهوم ال�صردقة وطرق اإ�صعافها.
- يو�صح مفهوم الجروح واأنواعها وطرق اإ�صعافها.

- يو�صح اأنواع الحروق وكيفية اإ�صعافها.
- يو�صح اأ�صباب الرعاف و طرق علجها.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

ل�صن������دوق  نم��وذج�ًا  ي�ص�م�م   -
االإ���ص��ع��اف��ات االأول���ي���ة  ف��ي دار 

الح�صانة. 
- يجري التنف�س اال�صطناعي للطفل 

في حالة ال�صردقة  اأو االختناق. 
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النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

في  اإيجابيا   �صلوكًا   يظهر   -
االإ�صعافات  تقديم    اأثناء 

االأولية .

- يو�صح مفهوم الك�صور و اأعرا�صها وطرق 
اإ�صعافها.

اإ�صعاف دخول ج�صم غريب   - يو�صح كيفية 
في مناطق مختلفة ) الفم ، االأنف، االأذن، 

الجلد(.

وكيفية  ال�صم�س  �صربة  اأعرا�س   يو�صح   -
اإ�صعافها.

- يو�صح اأنواع الل�صعات وكيفية اإ�صعافها 

اأعرا�صها وطرق  الراأ�س و  اإ�صابات  - يو�صح 
الوقاية منها .

- ي�صعف طفًل م�صابًا بجرح ب�صيط.

- ي�صعف طفًل م�صابًا بحروق ب�صيطة.
االأن��ف  بنزيف  م�صابًا  طفًل  ي�صعف   -

)الرعاف (. 
- ي�صعف طفًل م�صابًا بك�صور ب�صيطة.

- ي�صعف طفًل عند دخول ج�صم غريب 
في عينيه. 

- ي�صعف طفًل عند دخول ج�صم غريب 
في اأنفه. 

- ي�صعف طفًل عند دخول ج�صم غريب 
في اأذنه.

- ي�صعف طفًل عند  دخول ج�صم غريب 
في فمه.

- ي�صعف طفًل م�صابًا ب�صربة �صم�س .
- ي�صعف طفًل م�صابًا بل�صعة النحل .

- ي�صعف طفًل م�صابًا في راأ�صه )كدمة في 
الراأ�س( .

ب�صلمة  متعلقة  تثقيفية  ن�صرات  يعد   -
االأطفال من )1-4�صنوات(.
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الم�ستوى  الرابع(/ تربية الطفل

المحـور الرئي�س: العناية ال�سحية بالأطفال )120/30�ساعة(    

المحاور الفرعية: ∑  �صحة االأطفال. ∑  دور االأ�صرة والمجتمع في العناية ال�صحية للطفل. ∑  التطعيم . ∑ اأدوية االأطفال. ∑  الم�صكلت ال�صحية عند االأطفال

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
قادرا على:

- اكت�صاب المعرفة العلمية 
وال��م��ه��ارات االأدائ��ي��ة 
المتعلقة بالعناية ال�صحية 

للأطفال .
التكنولوجيا في  - توظيف 
ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 
المتعلقة ب�صحة الطفل .

- م��راع��اة ق��واع��د االأم��ن 
عند   العامة  ال�صلمة  و 
التعامل مع  االأطفال في 
حالتي ال�صحة والمر�س 

.
االتجاهات  اكت�صاب   -
التعامل  في  االإيجابية 
حالتي  في  االأطفال  مع 

ال�صحة والمر�س .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

- يو�صح مفاهيم العناية ال�صحية 
باالأطفال.

اأع���را����س اع��ت��لل  ي��و���ص��ح   -
ال�صحة العامة.

االأمرا�س  بع�س  ي�صتق�صي   -
ال�صحية  وال��م�����ص��ك��لت 
ال�صائعة في مرحلة الطفولة .

والمربي  االأ�صرة  دور  يبين   -
بالطفل  العناية  في  والدولة 
في حالتي ال�صحة والمر�س.

االأ�صربة  - يح�صر مجموعة من 
الخا�صة بالطفل.

بطرائق  للطفل  الدواء  يعطي   -
مختلفة..

- يطبق بع�س المهارات للعناية 
ال�صحية لطفل مري�س .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح مفهوم ال�صحة عند االأطفال.
- ي�صف مظاهر ال�صحة عند االأطفال.

- يبين العلمات و االأعرا�س التي تدل على اعتلل 
�صحة الطفل.

- يبين االأمور الواجب مراعاتها عند  تخفي�س درجة 
حرارة الطفل.

- يو�صح مفهومي : التطعيم والمناعة .
-  يبين اأنواع المناعة.

- يبين اأنواع المطاعيم وطرق اإعطائها.
- يتعرف برنامج التطعيم الوطني االأردني.للأطفال. 

- يبين طرق حفظ المطاعيم.
- يو�صح موانع التطعيم عند االأطفال.

- يو�صح دور االأ�صرة و المجتمع في العناية ب�صحة 
الطفل.

ال�صحية   الرعاية  تقدم  التي  الموؤ�ص�صات  يبين   -
للأطفال.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
اللزمة  االأولية  التح�صيرات  ينفذ   -

لتقديم العناية للأطفال.
عن  الطفل  ح��رارة  درج��ة  يقي�س   -

طريق االإبط .
لتخفي�س  باردة  كمادات  يح�صر   -

درجة حرارة  الطفل.
الخا�صة  التطعيم  بطاقة  يعبئ   -

باالأطفال. 

- ي�صع تحميلة �صرجية للطفل .
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النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

- يراعي قواعد ال�صلمة 
التعامل  عند  واالأمن 

مع االأطفال .
ال��برامج  ي�ص����تخدم   -
الخا�صة  االإلكترونية 
ال�صحي����ة   بالعناي���ة 

للأطفال.
االأمن  قواعد  يراعي   -
اأثناء  في  وال�صلمة 
االأطفال  مع  التعامل 
ال�صحة  حالتي  في 

والمر�س.

- يبين االأ�ص�س الواجب مراعاتها  في اإعطاء االأدوية . 
- يبين طرق اإعطاء االأدوية للأطفال   .

الجهاز  باأمرا�س  الم�صابين  باالأطفال  العناية  اأ�ص�س  - يحدد 
التنف�صي.

- يو�صح مفهوم ال�صعال واأنواعه و اأ�صبابه وم�صاعفاته.
- يبين اأ�صباب التهاب الحلق واللوزتين وعلماته 

وم�صاعفاته.
- يو�صح مفهوم الر�صح و علماته و م�صاعفاته.

- يبين اأ�صباب االإ�صابة بذات الرئة و علماتها و طرق انتقال 
العدوى  و م�صاعفاتها و طرق الوقاية .
- يبين التهاب االأذن الو�صطى وعلماتها.

- يو�صح مفهوم االإ�صهال وعلماته و اأ�صكاله وم�صاعفاته.
- يو�صح مفهوم القيء و يبين اأ�صبابه.

- يو�صح مفهوم االإم�صاك و اأ�صبابه واأعرا�صه والتعامل معه.
- يحدد اأ�صباب وعلمات واأعرا�س فقر الدم.

- يو�صح مفهوم الحمى المالطية علماتها والوقاية منها.
- يو�صح مفهوم االأوليات الطفيلية وطرق االإ�صابة وانتقال 

العدوى وعلماتها. 
الوقاية  وطرق  وعلماتها  بالديدان  االإ�صابة  طرق  يبين   -

)اال�صكار�س، الدودة ال�صعرية ، ال�صريطية (
- يو�صح مفهوم الفتق واأنواعه واأ�صبابه وعلماته .

- ي�صف طرق العناية والوقاية من االإ�صابة باأمرا�س الجهاز 
اله�صمي .

- يحل م�صحوق الدواء .
- يعطي الدواء للطفل عن طريق الفم .

- ي�صع نقط دواء في اأذن الطفل.
- يح�صر تبخيرة لترطيب الهواء .

نقطًا  وي�صتعمله  ملحي  محلول  يح�صر   -
الأنف الطفل .

- يقي�س النب�س من القمة القلبية.

- يغلي الحليب.
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النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

الوقاية والعناية  - يو�صح مفهوم طفح الحفاظات وطرق 
منها.

- يو�صح مفهوم الدمامل واآلية حدوثها واأعرا�صها وطرق 
الوقاية منها.

وطرق  واأعرا�صها  واأ�صبابها  االأكزيما  مفهوم  يو�صح   -
الوقاية .

العدوى  انتقال  وطرق  واأعرا�صه  التقمل  اأ�صباب  يبين   -
والوقاية.

- يو�صح مفهوم الرمد و اأعرا�صه و اأ�صبابه و العناية به.
- يبين اأ�ص�س العناية و الوقاية من االأمرا�س المعدية ال�صائعة. 

- يو�صح مفهوم ال�صعال الديكي و علماته و م�صاعفاته.
- يو�صح مفهوم ال�صل و علماته و م�صاعفاته.

وعلماته  االألمانية  والح�صبة  الح�صبة  اأ�صباب  يبين   -
وم�صاعفاته.

- يو�صح مفهوم النكاف  و علماته و م�صاعفاته.
- يو�صح مفهوم ال�صلل  و علماته.

- يو�صح مفهوم الجدري المائي و علماته و م�صاعفاته .
- يو�صح مفهوم الدفتيريا و علماته و م�صاعفاته.

- يو�صح مفهوم الكزازعلماته و م�صاعفاته.
- يحافظ على نظافة بيئة الطفل .

- ينظف الدمامل والخراجات.

- ينظف �صعر الطفل الم�صاب بالتقمل.

- ينظف عين الطفل الرمداء.
- ي�صع نقط دواء في عين الطفل .

- ي�صع مرهمًا في عين الطفل .
في  اللزمة  االأدوات  نظافة  عل  يحافظ   -

العناية باالأطفال.
– ينظف مكان العمل وبيئته ويعيد االأدوات 

اإلى مكانها .
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الم�ستوى  الرابع / تربية الطفل

المحـور الرئي�س: الأطفال ذوي الحتياجات الخا�سة )60/15�ساعة(    

المحاور الفرعية: ∑ المفاهيم المتعلقة باالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة وت�صنيفهم. ∑ الموؤ�ص�صات المعينة باالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة . ∑ تربية االأطفال المتفوقين/المبدعين 
الحركية االإعاقات  ذوي  االأطفال   ∑ النطقية  االإعاقات  ذوي  االأطفال   ∑ ال�صمعية.  االإعاقات  ذوي  االأطفال  الب�صرية   االإعاقات  ذوي  االأطفال   ∑  . العقلية  االإعاقات  ذوي  االأطفال   ∑

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
قادرا على:

- اكت�صاب المعرفة العلمية 
وال��م��ه��ارات االأدائ��ي��ة 
المتعلقة  باالأطفال ذوي 

االحتياجات الخا�صة.
التكنولوجيا في  - توظيف 
ا�صتق�صاء المعرفة العلمية 
ذوي  باالأطفال  المتعلقة 
االحتياجات الخا�صة .  

و  االأم��ن  قواعد  مراعاة   -
اأثناء   في  العامة  ال�صلمة 
االأط��ف��ال  م��ع  التعامل 
االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

الخا�صة.
االتجاهات  اكت�صاب   -
التعامل  في  االإيجابية 
ذوي  االأط����ف����ال  م���ع 
االحتياجات الخا�صة  .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

المتعلقة  المفاهيم  يو�صح   -
بالتربية الخا�صة .

تقدمها  التي  الخدمات  يبين   -
الموؤ�ص�صات المعنية باالأطفال 
ذوي االحتياجات الخا�صة.

ذوي  االأط���ف���ال  ي�صنف   -
اإلى  الخا�صة  االحتياجات 

فئات محددة.
االأطفال  خ�صائ�س  يو�صح   -
ذوي االحتياجات الخا�صة.

ذوي  االأط���ف���ال  ي����درب   -
على  الخا�صة  االحتياجات 
خا�صة  اأدائية  مهارات  اأداء 

بهم.
-يوظف التكنولوجيا في تقديم 
باالأطفال  المتعلقة  المعرفة 
ذوي االحتياجات الخا�صة.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح المفاهيم المتعلقة بذوي  االحتياجات 

الخا�صة. 
ذوي  للأطفال  تقدم  التي  الخدمات  يبين   -

االحتياجات الخا�صة
- يو�صح مبادئ تربية االأطفال ذوي االحتياجات 

الخا�صة .
- يبين تكامل دور االأ�صرة والموؤ�ص�صات في التعامل 

مع االأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .
وطرق  وخ�صائ�صه  التفوق   مفهوم  يو�صح   -

التعامل مع االأطفال المتفوقين.
التعامل  وطرق  المبدع  الطفل  مفهوم  يو�صح   -

معه .

واأ�صبابها   العقلية  االإع��اق��ة  مفهوم  يو�صح   -
وت�صنيفها وطرق التعامل معها . 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:

يعد مواد محو�صبة متنوعة حول:   -

ذوي  االأط��ف��ال  تربية  م��ب��ادئ   ∑
االحتياجات الخا�صة.  

باالأطفال  والعناية  التدريب  ∑ طرق 
ذوي االحتياجات الخا�صة .     

بتقديم   المعنية  الموؤ�ص�صات   ∑
االحتياجات  ل��ذوي  الخدمات 

الخا�صة.
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النتاجات العامة للمحاور 
النتاجات الخا�سة للتدريب  العملي النتاجات الخا�سة للعلوم المهنيةالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

ق���واع���د  ي����راع����ي   -
في  واالأمن  ال�صلمة 
االأطفال  مع  التعامل 
االحتياجات  ذوي 

الخا�صة.
- يو�صح مفهوم فقدان الب�صر عند االأطفال واأ�صبابه وطرق 

التعامل معه.
- يو�صح مفهوم ال�صم عند االأطفال  واأ�صبابه  وطرق التعامل 

معه.  
النطقية  اال�صطرابات  واأ�صباب  النطق   مفهوم  يو�صح   -

والتعامل مع االأطفال ذوي اال�صطرابات النطقية.   
- يو�صح مفهوم االإعاقة الحركية  واأ�صبابها  وطرق التعامل 

معها .
- يو�صح مبادئ العناية باالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة 

.

العناية  عن    ) من�صور   ( ن�صرات  يعد   -
باالأطفال ذوي االحتياجات الخا�صة .
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عينة در�س / الم�ستوى  الرابع / تربية الطفل

المحور الرئي�س: العناية ال�سحية بالأطفال 

المو�سوع: قيا�س درجة الحرارة والعمل على تخفي�سها بالكمادات الباردة              المبحث: التدريب العملي / تربية الطفل 

الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 

على:
االأولية  بالتح�صيرات  يقوم   -
العملية  للتطبيقات  اللزمة 

في الم�صغل.
درجة  قيا�س  اأهمية  يو�صح   -

الحرارة 
ال��ح��رارة  درج����ة  يقي�س   -

بالطريقة ال�صحيحة .
ال��ح��رارة  درج���ة  يخف�س   -

بالكمادات الباردة .
ي��ر���ص��د اال���ص��ت��ه��لك في   -

ا�صتخدام المواد.
يطبق قواعد االأمن وال�صلمة   -
العامة في اأثناء العمل داخل 

الم�صغل.

اأوًل: التدري�س المبا�سر 
مدمجة  اأقرا�س  الطلبة  على  المعلم  يعر�س   ∑
الحرارة  درج��ة  قيا�س  خطوات  و�صفافيات 

والعمل على تخفي�صهابالكمادات الباردة.
درجة  قيا�س  اأهمية  حول  والمناق�صة  الحوار   ∑

الحرارة للطفل .
 )6-4 ( اإلى مجموعات عمل  الطلبة  تق�صيم   ∑
طلب، ثم يقوم الطلب قبل البدء بالعمل بما 

يلي:
* ارتداء ملب�س العمل المخ�ص�صة .

لتقديم  اللزمة  االأولية  التح�صيرات  تنفيذ   *
العناية للأطفال.

* تجهيز مكان العمل.
* تح�صير المواد واالأدوات واالأجهزة اللزمة 

لتنفيذ المهارة.
ثانياً: ا�ستراتيجية التطبيق والعر�س 

∑ العر�س التو�صيحي للمهارة من قبل المعلم .

المالحظة 
يقوم  لفظي  تقدير  �صلم  با�صتخدام   -

المعلم بملحظة :
∑ االلتزام ب�شروط ال�شالمة المهنية 

القيام بالتح�صيرات االأولية .
على  المحافظة  ا�صتمرارية   ∑
االأمن  وقواعد  العامة  النظافة 

وال�صلمة .
∑ تنفيذ خطوات اأداء المهارة والتقيد 

بالنقاط الحاكمة .
∑ ح�صن الت�صرف في االأمور الطارئة.
∑ تر�صيد ا�صتخدام االأدوات والمواد.

∑ �صرعة االإنجاز مع االإتقان.
التقويم الذاتي

-  با�صتخدام قوائم ال�صطب  وبطاقة 
�صير التعلم وملف الطالب.

- الكتاب المدر�صي.
)تجهيزات  ي�صتمل  م�صغل   -
واأدوات ومواد ملئمة( .

- بطاقات عمل .
- اأقرا�س مدمجة .

- �صفافيات .
- مواقع على �صبكة االإنترنت.

- اأوراق عمل .
- برامج وحقائب تعليمية .

- مجلت ون�صرات .
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الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
ثالثاً: ا�ستراتيجية التعليم التعاوني

متتبعا  المجموعات  قبل  من  المهارة  تنفيذ   ∑
بطاقات العمل والتي تت�صمن :

* خطوات قيا�س درجة الحرارة الطفل.
* خطوات تخفي�س درجة الحرارة الطفل.

∑ يقوم المعلم بمتابعة الطلبة في اأثناء التنفيذ ويقدم 
لهم االإر�صادات اللزمة.

واإع��ادة  العمل  مكان  بتنظيف  الطلبة  يقوم   ∑
االأدوات اإلى مكانها المخ�ص�س.

رابعاً: المنتج النهائي
∑ مطابقة الموا�صفات: 

* قراءة الميزان بالطريقة ال�صحيحة.
بعد  ال�صحيحة  بالطريقة  الميزان  حفظ   *

ا�صتخدامه. 
∑ الزمن اللزم الإنجاز المهارة.
خام�ساً: ال�ستق�ساء وحل الم�سكالت 

التكنولوجيا  االأدوات  بتوظيف  الطلبة  تكليف   ∑
اأ�صباب  حول  العلمية  المعرفة  ا�صتق�صاء  في 

ارتفاع درجة الحرارة  .
�شاد�شاً: ن�شاط اإثرائي 

حول  تثقيفية  ن�صرات  باإعداد  الطلبة  تكليف   ∑
وطرق  الطفل  حرارة  درجة  ارتفاع   اأ�صباب 

قيا�صها وتخفي�صها .

ا�ستراتيجية التوا�سل
- طرح االأ�صئلة.

- يقّوم المعلم اأداء الطلبة من حيث:
∑ ال�صلمة المهنية.

∑ التح�صيرات االأولية. 
∑ خطوات اأداء المهارة. 

∑ االتجاهات.
∑ االت�صال.

∑ المنتج النهائي.
áaƒØ°üe
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مـبـحــــث
الر�صـــــــم 
والت�صميم
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المبحث                                                                                             الر�سم والت�سميم
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

الر�سم الهند�سي 
والوظيفي

- اأدوات الر�صم ومواده.
- الر�صم الهند�صي.

∑ الم�صاقط.
∑ المنظور.

- الر�صم الوظيفي
     عدد ال�ساعات: )12( 

مجالت الر�سم 
وتطبيقاتها

- الر�صم من الطبيعة
∑ ر�صم النباتات.

∑ ر�صم الحيوانات.

∑ ر�صم الجمادات.
- ر�صم ج�صم االإن�صان

عدد ال�ساعات:  )15(

الزخارف

- الزخارف الهند�صية.
- الزخارف الطبيعية.

- الحروف واالأرقام العربية واالأجنبية.
- الزخارف العربية واالإ�صلمية.
- ت�صميم الزخارف اإلكترونًيا.

عدد ال�ساعات:  )18(
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المبحث                                                                                            الر�سم والت�سميم
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

عنا�سر واأ�س�س الت�سميم 
وتطبيقاتها

- عنا�صر الت�صميم وتطبيقاتها.
∑ النقطة.
∑ الخط.

∑ ال�صكل.
∑ اللون.

∑ الملم�س.
∑ الكتلة والفراغ.

∑ الظل والنور.
- اأ�ص�س الت�صميم وتطبيقاتها.

∑ الوحدة.

∑ الحركة.
∑ االتزان.
∑ االإيقاع.

∑ االن�صجام. 
∑ الن�صبة والتنا�صب.                             عدد ال�ساعات:  )12(

مجالت الت�سميم 
وتطبيقاتها

- الت�صميم الداخلي.
- اأدوات ومواد الحفر والطباعة وال�صباغة.

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

∑ الباتيك.
∑ اللينوليوم.

∑ التفريغ.                                              عدد ال�ساعات:  عملي )12(
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المبحث                                                                                            الر�سم والت�سميم
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

التذوق والنقد الفني

- طبيعة العمل الفني.
- التذوق الفني.

- النقد الفني.
- المعار�س.

                                           عدد ال�ساعات:  )9(

الفن ال�سعبي

- اأهمية الفن ال�صعبي وخ�صائ�صه.
- المحافظة على الفن ال�صعبي.

- مجاالت الفن ال�صعبي.
∑ االأزياء ومكملتها.

∑ الن�صيج والمطرزات.
∑ الخزف والفخار.
∑ الق�س والخيزران.
∑ التحف المعدنية.
∑ التحف الخ�صبية.

- توظيف الفن ال�صعبي في ت�صاميم حديثة.
 عدد ال�ساعات:  )12(
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المحـور الرئي�س: الر�سم الهند�سي والوظيفي )12 �ساعة(                  

المحاور الفرعية:  ∑  اأدوات الر�صم ومواده.        ∑  الر�صم الهند�صي.             ∑  الر�صم الوظيفي.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
ال��م��ع��رف��ة وال��م��ه��ارات  اك��ت�����ص��اب   -
والوظيفي  الهند�صي  بالر�صم  المتعلقة 
االقت�صاد  مجاالت  في  ال�صتخدامها 

المنزلي.
- توظيف التكنولوجيا ال�صتق�صاء المعرفة 
المتعلقة بالر�صم الهند�صي والوظيفي.

مجاالت  في  الر�صم  باأهمية  الوعي   -
االقت�صاد المنزلي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
تنفيذها  وط��رق  الر�صم  مجاالت  يميز   -

واالأدوات والمواد الم�صتخدمة فيها.
- يوظف االأدوات في ر�صم اأ�صكال هند�صية.

والوظيفي  الهند�صي  الر�صم  اأهمية  يدرك   -
في مجال تخ�ص�صه.

ر�صم  في  الهند�صي  الر�صم  قواعد  يوظف   -
الم�صاقط والمنظور.

الوظيفي  ال��ر���ص��م  م��ج��االت  يو�صح   -
مجاالت  في  واأهميتها  وخ�صائ�صها 

االقت�صاد المنزلي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يوظف اأدوات ومواد الر�صم الهند�صي بطرق �صليمة.  -

يميز اأ�صكال المج�صمات وم�صاقطها.  -
ير�صم م�صاقط لمج�صمات مختلفة.  -

ير�صم مناظير متوازية لمج�صمات مختلفة.  -
ير�صم الم�صقط االأفقي للم�صغل المهني وتجهيزاته.  -

يراعي الدقة في ر�صم االأ�صكال.  -
يقيم عمله في �صوء اأعمال االآخرين.  -

يتعرف ن�صاأة الر�صم الوظيفي وتطوره.  -
يميز خ�صائ�س الر�صم الوظيفي.  -
- يحدد مجاالت الر�صم الوظيفي.
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المحـور الرئي�س: مجالت الر�سم وتطبيقاتها )15 �ساعة(                 

المحاور الفرعية:  ∑  الر�صم من الطبيعة.        ∑  ر�صم ج�صم االإن�صان.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
العملية  والمهارات  المعرفة  اكت�صاب   -
في  وتطبيقاتها  الر�صم  مجاالت  في 

االقت�صاد المنزلي.
توظيف محركات البحث في ا�صتق�صاء   -
الر�صم  بمجاالت  المتعلقة  المعرفة 

وتطبيقاتها في االقت�صاد المنزلي.
مجاالت  في  الر�صم  باأهمية  الوعي   -

االقت�صاد المنزلي.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يوظف االأدوات والمواد في ر�صم اأ�صكال   -

حرة من الطبيعة والبيئة.
يطبق الن�صب في ر�صم ج�صم االإن�صان.  -

ينتج اأعماال فنية متنوعة ويقيمها.  -
ا�صتلهمام  ف��ي  الطبيعة  دور  ي��ق��در   -

المو�صوعات الفنية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- ير�صم اأ�صكاال حرة من الطبيعة والبيئة المحيطة باأ�صلوب واقعي.

- ير�صم اأ�صكاال حيوانية ونباتية متنوعة.
- يوظف اأدوات ومواد الر�صم بطزق �صليمة.

- يتبع خطوات الر�صم ال�صحيحة.
- يحدد الن�صب في ر�صم ج�صم المراأة والطفل.

- ير�صم ج�صم المراأة والطفل وفق الن�صب المحددة.
- ير�صم اأجزاء ج�صم االإن�صان )الراأ�س واليدين والقدمين(.
- يقيم اأعماله الفنية واأعمال االآخرين وفق معايير محددة.

- يقدر القيم الجمالية في االأعمال الفنية.
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المحـور الرئي�س: الزخارف  ) 18 �ساعة (                  

المحاور الفرعية:  ∑  الزخارف الهند�صية .        ∑  الزخارف الطبيعية .             ∑  الحروف واالأرقام العربية واالأجنبية.

                        ∑  الزخارف العربية واالإ�صلمية .      ∑  ت�صميم الزخارف اإلكترونيا.          
للمحاور  العامة  النتاجات 

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
قادرا على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��رف��ة   -
العملية  وال��م��ه��ارات 
بالزخارف  المتعلقة 
في  وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
االقت�صاد  م��ج��االت 

المنزلي . 
ت���وظ���ي���ف ت��ق��ن��ي��ات   -
ت�صكيل  في  الحا�صوب 

الزخارف 
ال����وع����ي ب��اأه��م��ي��ة   -
الزخارف في مجاالت 

االقت�صاد المنزلي .
اإظ�������ه�������ار ق��ي��م��ة   -
الفن  ف��ي  ال���زخ���ارف 
ال��ع��رب��ي واالإ���ص��لم��ي 
في  وا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا 

االقت�صاد المنزلي .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ال��زخ��ارف  اأ���ص��ك��ال  يميز   -
وا�صتخداماتها في مجاالت 

االقت�صاد المنزلي .
زخرفية  ت�صميمات  ينفذ   -

متنوعة. 
ي�صتخدم الحروف واالأرقام   -
العربية واالأجنبية في زخرفة 
المنزلي  االقت�صاد  منتجات 

.
االإ�صلمي  الفن  دور  يقدر   -
وال���ح���روف ال��ع��رب��ي��ة في 

ت�صكيل الزخارف . 
تعتمد  ت�صميمات  ينتج   -
مجاالت  ف��ي  ال��زخ��ارف 
االق���ت�������ص���اد ال��م��ن��زل��ي 
.ب���ا����ص���ت���خ���دام ب��رام��ج 

الحا�صوب .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يقارن بين اأ�صكال الزخارف واأنواعها .  -

يتعرف خ�صائ�س الزخارف وطرق تنظيمها .  -
ير�صم وحدات زخرفية هند�صية ويكررها .  -

ير�صم وحدات زخرفية طبيعية ويكررها.  -
ي�صتخدم الحروف واالأرقام العربية واالأجنبية في ت�صميم اأعمال نفعية في مجال التخ�ص�س.   -

ينظم الوحدات الزخرفية بطرق مختلفة .  -
ي�صمم بطاقات ومل�صقات بزخارف م�صتوحاة من الفن العربي النبطي.  -

يميز خ�صائ�س الفن االإ�صلمي وزخارفه واألوانه .  -
الزخارف  باألوان  ويلونها  العربية  والحروف  االأرق��ام  من  زخرفية  ت�صكيلت  ي�صمم   -

االإ�صلمية.
- ير�صم �صكل اليد ويزخرفها بنقو�س الحناء .

- يزين جدارية اأو نافذة في الم�صغل المهني بزخارف م�صتوحاة من الفن االإ�صلمي .
- ينفذ عمل نفعيا زخرفيا �صمن التخ�ص�س المهني با�صتخدام مواد واأدوات بيئية م�صتهلكة .

- ي�صمم وحدات زخرفية ويكررها با�صتخدام الحا�صوب .
- يوظف مهارات التحوير والتجريد والتلوين للوحدات الزخرفية .

- يقيم االأعمال الزخرفية وفق معايير محددة .
- يراعي الدقة والنظافة في اأثناء العمل .

- يطبق قواعد ال�صلمة في ا�صتخدام المواد واالأدوات.
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المحـور الرئي�س: عنا�سر واأ�س�س الت�سميم ) 12 �ساعة (                  

المحاور الفرعية:  ∑  عنا�صر الت�صميم وتطبيقاتها .        ∑  اأ�ص�س الت�صميم ونطبيقاتها.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
العملية  والمهارات  المعرفة  اكت�صاب   -

في مجال عنا�صر الت�صميم واأ�ص�صه .
في  والجمالية  الفنية  بالقيم  الوعي   -
مجاالت  في  الم�صتخدمة  الت�صاميم 

االقت�صاد المنزلي .
ت��وظ��ي��ف م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث في   -
بعنا�صر  المتعلقة  المعرفة  ا�صتق�صاء 

الت�صميم واأ�ص�صه .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
الت�صميم  عنا�صر  بين  العلقة  ي��درك   -

واأ�ص�صه.
يميز العلقة بين عنا�صر واأ�ص�س الت�صميم   -

والطبيعة 
يوظف عنا�صر واأ�ص�س الت�صميم في اإنتاج   -

ت�صميمات فنية متنوعة .
في  واأ�ص�صه  الت�صميم  عنا�صر  دور  يدرك   -

اإحداث القيم الفنية والجمالية . 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يميز عنا�صر الت�صميم .  -

يميز اأ�ص�س الت�صميم .  -
يربط عنا�صر واأ�ص�س الت�صميم بالطبيعة .  -

ير�صم اأ�صكاال خطية متنوعة .  -
االإجراءات  باتباع  ويلونها  مختلفة  واأ�صكااًل  م�صاحات  ير�صم   -

ال�صحيحة .
يوظف الظل والنور في تج�صيم االأ�صكال .  -

ي�شتخدم النقط والخطوط في اإحداث المالم�س .  -
ينفذ ت�صميما لقطعة نفعية في مجال تخ�ص�صه .  -

يراعي الن�صبة والتنا�صب في توزيع الم�صاحات واالأ�صكال.  -
- ينفذ ت�صميما اإعلنيا يخدم التخ�ص�س.

- يراعي الوحدة في بناء الت�صميم .
- يلحظ القيم الجمالية في الموروث الح�صاري النبطي. 

- ير�صم اأ�صكاال م�صتوحاة من الموروث الح�صاري النبطي. 
- يلحظ القيم الجمالية في الطبيعة واالأعمال الفنية .

- يطبق قواعد النظافة وال�صلمة العامة في اأثناء العمل .
المتنوعة  االأ�صاليب  البحث  محركات  خلل  من  يلحظ   -

لتوظيف عنا�صر الت�صميم واأ�ص�صه .
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المحـور الرئي�س: مجالت الت�سميم وتطبيقاتها ) 12 �ساعة (                  

المحاور الفرعية: ∑  الن�صميم الداخلي. ∑  اأدوات ومواد الحفر والطباعة وال�صباغة.       ∑  الت�صميم الجرافيكي.    ∑ الطباعة وال�صباغة اليدوية .          

للمحاور  العامة  النتاجات 
النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالرئي�سة 

يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
قادرا على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��رف��ة    -
العملية  وال��م��ه��ارات 
الت�صميم  مجاالت  في 
وتطبيقاتها في االقت�صاد 

المنزلي .
تمييز مجاالت الت�صميم   -
وط������رق ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
وال��م��واد  واالأدوات 

الم�صتخدمة فيها .
الت�صميم  باأهمية  الوعي   -
مجاالت  في  والطباعة 

االقت�صاد المنزلي .

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

ي��وظ��ف ق���واع���د ال��ر���ص��م   -
ونقد  تذوق  في  الهند�صي 

الت�صميم الداخلي. 
الطباعة  اأ���ص��ال��ي��ب  يميز   -
خدمة  في  ودورها  اليدوية 
المنزلي  االقت�صاد  مجاالت 

.
�صمن  ت�صميمات  ينفذ   -
المنزلي  االقت�صاد  مجاالت 
المختلفة  الطباعة  باأ�صاليب 

.
والمواد  االأدوات  يوظف   -
في تنفيذ ت�صميمات طباعية 

متنوعة. 
يتبع قواعد النظافة وال�صلمة   -

العامة في اأثناء العمل . 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يميز التنوع في توزيع االأ�صكال في الت�صاميم الداخلية.  -

يحلل ت�صاميم داخلية متنوعة.  -
يوظف عنا�صر واأ�ص�س الت�صميم في نقد ت�صاميم داخلية محددة .  -

يتعرف اأدوات ومواد الطباعة وال�صباغة اليدوية .  -
يزخرف عمًل نفعيًا باأ�صلوب الطباعة بالتفريغ .  -

يزخرف عمًل نفعيًا باأ�صلوب ال�صباغة بالباتيك .  -
- ي�صمم وحدات زخرفية في مجال التخ�ص�س وينفذها باأ�صلوب الطباعة باللينوليوم .

- ي�صمم وحدات زخرفية م�صتوحاة من الفن النبطي وينفذها باأ�صلوب الطباعة باللينوليوم.
- يتبع قواعد ال�صلمة العامة في اأثناء ا�صتخدام المواد واالأدوات.

- يقدر القيم الفنية في الت�صاميم .
- يقّيم اأعماله واأعمال االآخرين وفق معايير محددة.

- يراعي النظافة العامة في اأثناء العمل .
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المحـور الرئي�س: التذوق والنقد الفني )9 �ساعات (                  

المحاور الفرعية:  ∑  طبيعة العمل الفني .        ∑ التذوق الفني .   ∑ النقد الفني .   ∑ المعار�س.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
وال��م��ه��ارات  المعلومات  توظيف   -
واالأعمال  الت�صاميم  حول  المكت�صبة 
الفنية في التعبير عن ا�صتجابته وتذوقه 

لها وتقييمها . 
تمييز االأعمال الفنية ودور العنا�صر في   -

بنائها .
االأعمال  وتقدير  المعار�س  متابعة   -

الفنية وتذوقها .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

منفذة  فنية  اأعماال  يحلل   -
باأ�صاليب متنوعة .

الفنية  القيم  ي�صتخل�س   -
والجمالية في الت�صاميم .

يتذوق االأعمال الفنية .  -
يقارن بين االأعمال الفنية .  -

يقيم االأعمال الفنية .  -

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يلحظ العلقة بين مكونات العمل الفني .  -

يتتبع �شير الخطوط في العمل الفني .  -
يحدد تنوع االأ�صاليب في تنفيذ االأعمال الفنية .  -

يو�صح اأ�صلوب معالجة نقطة التركيز في العمل الفني .  -
يحلل عنا�صر الت�صميم واأ�ص�صه في اأعمال فنية مختارة .  -

يربط بين الفكرة واأ�صلوب التنفيذ للعمل الفني .   -
يو�صح مفهوم التذوق الفني ومراحله .  -

يدرك اختلف معايير التذوق الفني .  -
يقارن بين التطور العلمي والتغير الفني .  -

- يدرك دور الفنان ودور الم�صاهد في عملية التذوق الفني.
- يو�صح العوامل الم�صاعدة على التذوق الفني .
- يحدد مفهوم النقد الفني وخطواته ومعاييره .

- يبدي راأيه في االأعمال الفنية.
- يحدد موا�صفات الناقد للأعمال الفنية .

- يربط بين التذوق الفني والنقد الفني .
- يو�صح اأهداف اإقامة المعار�س واأنواعها .

- يحدد م�صتلزمات المعار�س وطرائق واأ�صاليب العر�س .
- يحدد نقطة التركيز في قاعة العر�س .
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النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

- يوظف عنا�صر واأ�ص�س الت�صميم في اأ�صلوب عر�س االأعمال . 
- يحدد االإ�صاءة المنا�صبة الإبراز المعرو�صات .
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المحـور الرئي�س: الفن ال�سعبي ) 12 �ساعة (                  

المحاور الفرعية:  ∑ اأهمية الفن ال�صعبي وخ�صائ�صه. ∑ المحافظة على الفن ال�صعبي.∑ مجاالت الفن ال�صعبي.∑ توظيف الفن ال�صعبي في ت�صاميم حديثة.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على:
اك��ت�����ص��اب ال��م��ع��رف��ة وال��م��ه��ارات   -
ال�صعبي  الفن  مجاالت  في  العملية 

وخ�صائ�صها. 
من  م�صتوحاة  فنية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج   -
التقنيات  با�صتخدام  ال�صعبي  الفن 

واالأ�صاليب المعا�صرة .
االأعمال  في  الجمالية  القيم  اإدراك   -

الفنية ال�صعبية .
والمحافظة  ال�صعبي  الموروث  تقدير   -

عليه.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا 
على اأن:

يميز مجاالت الفن ال�صعبي   -
وخ�صائ�صه.

الفن  م��ج��االت  ي��وظ��ف   -
م��ج��االت  ف��ي  ال�صعبي 

االقت�صاد المنزلي .
ي�صارك الموؤ�ص�صات العامة   -
المحافظة  في  والخا�صة 

على التراث ال�صعبي .
من  الوطني  انتماءه  يوؤكد   -
على  المحافظة  خ��لل 

الفن ال�صعبي .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
يدرك اأهمية الفن ال�صعبي ومجاالته .  -
يميز خ�صائ�س الفن ال�صعبي واألوانه .  -

يو�صح دور الفن ال�صعبي في نقل التراث وتاأكيد الروابط االجتماعية .  -
يتعرف الجهات المعنية بالمحافظة على الموروث ال�صعبي .  -

يقترح حلوال واأفكارا للمحافظة على الفن ال�صعبي .  -
ير�صم وحدات زخرفية �صعبية ويلونها .  -

يميز الر�صوم واالأ�صكال الم�صتعملة في االأزياء ال�صعبية ومكملتها.  -
يقارن بين االأزياء ال�صعبية ومكملتها في المناطق المختلفة في االأردن.  -

يحلل الزخارف واالأ�صكال الم�صتخدمة في ت�صاميم الب�صط وال�صجاد ال�صعبي.  -
ي�صمم اأعمااًل نفعية م�صتوحاة من الفن ال�صعبي في مجال تخ�ص�صه.  -

- يميز اأ�صكال الفخار والخزف ال�صعبي وت�صاميمه. .
- يدرك الناحية النفعية للفخار والخزف ال�صعبي .

- يميز م�صغوالت الق�س والخيزران وت�صاميمه .
- يعي اأهمية الق�س والخيزران في اال�صتخدامات الوظيفية .

- يتعرف التحف المعدنية والخ�صبية ال�صعبية وا�صتخداماتها وت�صاميمها .
- يقدر القيم الفنية والجمالية في االأعمال ال�صعبية. 

- يبدي اهتمامًا بالموروث ال�صعبي.
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عينة در�س / الم�ستوى  الثاني / الر�سم والت�سميم

المحور الرئي�س: الفن ال�سعبي   

المو�سوع: ت�سميم وحدات زخرفية �سعبية               

الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 

قادرا على:
الفن  مجاالت  يحدد   -

ال�صعبي .
ي��م��ي��ز األ�����وان ال��ف��ن   -

ال�صعبي .
ي�صتنتج خ�صائ�س الفن   -

ال�صعبي .
ي�����ص��م��م وح����دات   -

زخرفية �صعبية .
الفن  اأه��م��ي��ة  ي��ق��در   -

ال�صعبي .
ي�����ص��ت��خ��دم ال��م��واد   -
بطرق  واالأدوات  

�صحيحة واآمنة .

اأوًل: ا�ستراتيجية التدري�س المبا�سر
- يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة االآتية :

∑ عر�س �صور ونماذج �صعبية من مجاالت مختلفة )ملب�س، 
تطريز ، �صجاد ، اأعمال ق�س وخيزران .... (

 ∑ طرح مجموعة من االأ�صئلة حول :
 * األوانها .

 * خ�صائ�صها .

 * ت�صميماتها .
 * مجاالت ا�صتخدامها .

* اأهميتها .
∑ مناق�صة وتلخي�س االأفكار .

∑ تكليف الطلبة بتنفيذ ت�صميمات زخرفية م�صتوحاة من 
االأ�صكال المعرو�صة .

∑ عر�س اأعمال الطلبة وتحليلها ونقدها .
∑ اإ�صراك الطلبة في تحليل االأعمال ونقدها .

ثانيا: ا�ستراتيجية التعلم في مجموعات
- يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة االآتية :

∑ اإعداد مجموعة من االأن�صطة لتنفيذها في مجموعات 
بحيث ت�صمل مجاالت مختلفة من الفنون ال�صعبية .

∑ توزيع الطلبة في مجموعات باأ�صلوب منا�صب لتنفذ كل 

المالحظة
- يقوم المعلم بملحظة :

∑ م�صاركة الطلبة في النقا�س .
∑ اإثارة اأ�صئلة هادفة .

∑ التعاون مع الزملء .
∑ الن�شاط والفاعلية في العمل .

∑ تقبل النقد .
∑ احترام اآراء الزملء .

∑ القدرة على اال�صتنتاج .
∑ المرونة والطلقة في االإجابة .

تقويم الأداء 
- يقوم المعلم اأداء الطلبة من حيث :

∑ ر�صم اأ�صكال وا�صحة .
∑ التنوع في ر�صم االأ�صكال

∑ ترتيب االأ�صكال بطريقة مبتكرة 
.

∑ القدرة على تحوير االأ�صكال.
∑ القدرة على تجريد االأ�صكال .

بطريقة  االأدوات  ا�صتخدام   ∑
�صليمة واآمنة .

∑ اإنجاز العمل في الموعد المحدد.

الكتاب المدر�صي  -
م�����ص��غ��ل ر���ص��م   -

بتجهيزات منا�صبة
مجلت متخ�ص�صة  -

اأقرا�س مدمجة  -
ن���م���اذج و���ص��ور   -

اأعمال فنية 
مواقع اإنترنت  -
اأوراق عمل   -

وحقائب  ب��رام��ج   -
تعليمية 
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الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
مجموعة ن�صاطا لمجال من مجاالت الفن ال�صعبي .

∑ توزيع �صور ونماذج من الفنون ال�صعبية على المجموعات .
وت��دون  لها  المخ�ص�س  المجال  مجموعة  كل  تناق�س   ∑
مجال   ، الت�صميم   ، الخ�صائ�س   ، االألوان  ملحظات حول 

اال�صتخدام .
∑ تعيين قائد لكل مجموعة لتن�صيق العمل وعر�س النتائج على 

المجموعة الكلية .
على  االأفكار  وتلخي�س  المجموعات  قادة  عر�س  تنظيم   ∑

ال�صبورة .
ثالثاً: ا�ستراتيجية التفكير الناقد

- يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة االآتية :
∑ عر�س مجموعة من ال�صور والنماذج لمجاالت الفن ال�صعبي 

المختلفة .
∑ حث الطلبة على ملحظة االأعمال المعرو�صة بدقة )االألوان، 

الخ�صائ�س ، ت�صميم الزخارف ....... ( .
∑ طرح مجموعة من االأ�صئلة بحيث تحتمل اأكثر من اإجابة الإثارة 
تفكير الطلبة حول ما تم ملحظته في االأعمال المعرو�صة .

∑ اإثارة مجموعة من االأ�صئلة ينم من خللها ت�صنيف المعلومات 
حول النقاط الواردة .

∑ مناق�صة االإجابات مع الطلبة لتبريرها والدفاع عنها واال�صتماع 
الآراء االآخرين حولها .

∑ حث الطلبة على طرح اأ�صئلة حول اإجابات الزملء لتف�صيرها 
والتاأكيد عليها .

الفنون  اأهمية  اال�صتنتاجية حول  االأ�صئلة  ∑ طرح مجموعة من 
ال�صعبية ودورها الثقافي ومناق�صة االإجابات وتعزيزها .

الورقة والقلم
اختبارات  ب��اإج��راء  المعلم  يقوم   -
وا�صتيعاب  فهم  لقيا�س  ق�صيرة 

الطلبة للمفاهيم .
التقويم الذاتي

- ويكون ذلك عن طريق :
ال�صطب  وقوائم  التقدير  �صللم   ∑

التي يعدها المعلم .
∑ ا�صتخدام ملف الطالب .
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الم�سادر التعليميةا�ستراتيجيات التقويم واأدواتها�ستراتيجيات التدري�س المقترحةالنتاجات التعلمية
رابعاً: ا�ستراتيجية ال�ستق�ساء وحل الم�سكالت

- يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة االآتية :
∑ عر�س �صور واأعمال فنية �صعبية من اإحدى المجلت

∑ تكليف الطلبة :
* ملحظة االأعمال وا�صتخل�س الوحدات الزخرفية 

وتدوينها بالر�صم على الورق .
* البحث عن وحدات زخرفية �صعبية اأخرى في مواقع 

االإنترنت والمجلت المتخ�ص�صة ومن البيئة المحيطة 
وتدوينها بالر�صم.

* ا�صتخدام الوحدات الزخرفية المدونة في بناء اأعمال 
جديدة بحلول مبتكرة وتجريب بدائل متعددة لتوزيع 

الوحدات .
* عر�س االأعمال ومناق�صة اأ�صاليب توزيع الوحدات 

الزخرفية.
* تحوير الوحدات وتجريدها للو�صول اإلى اأ�صكال و�صيغ 

حديثة م�صتوحاة من الفن ال�صعبي .
خام�ساً: ا�ستراتيجية التعلم المبني على الأن�سطة   

- يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات المقترحة االآتية :
∑ عر�س مجموعة من ال�صور والنماذج من الفن ال�صعبي .

∑ طرح مجموعة من االأفكار لينفذها في م�صروعات جماعية .
∑ تكليف الطلبة بر�صم جداريات �صعبية لتزيين مرافق المدر�صة .
∑ و�صع الخطط والت�صاميم للم�صاريع بحيث يتم اال�صتفادة من 

االأ�صكال والرموز ال�صعبية في ال�صور المعرو�صة.
∑ توزيع االأدوار بين الطلبة  ح�صب قدرات واإمكانات كل منهم .

∑ يتم مناق�صة العمل بعد اإنهاء كل مرحلة .
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المبحث                                                                                             الإدارة وال�سالمة المهنية
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

ال�سالمة المهنية في العمل 
والمنزل 

بيئة العمل.  -
∑ مفهوم بيئة العمل: 

∑ التلوث واأنواعه.
∑ عنا�صر بيئة العمل واأخطاره )ح�صب تخ�ص�صات مهن 

االقت�صاد المنزلي(
∑ اأ�صاليب المحافظة على بيئة العمل .
-  اأمرا�س وحوادث واإ�صابات العمل  . 

ال�صلمة وال�صحة المهنية  :  -
)العامل،  من حيث  المهنية   وال�صحة  ال�صلمة  اأهمية   ∑

م�صتلزمات االإنتاج، بيئة العمل، االقت�صاد الوطني( .
اإجراءات ال�صلمة المهنية في العمل والمنزل .  -

∑ االإ�صعافات االأولية .
عدد ال�ساعات: )18( 

العامل و�سوق العمل 

- مفهوم العمل. 
وتطوير  الفرد  �صخ�صية  تكوين  في  العمل  اأهمية    -

المجتمع.
- اأخلقيات العمل المهني .
- فر�س العمل والتوظيف. 

- الم�صتويات المهنية .
- التنمية المهنية للعامل .

- النقابات العمالية .
عدد ال�ساعات:  )15(
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المبحث                                                                                             الإدارة وال�سالمة المهنية
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

الإدارة في العمل والمنزل

مفهوم االإدارة واأهميتها.  -
وظائف العملية االإدارية :  -

) التخطيط، التنظيم ، القيادة ، الرقابة ( 
االإدارة المنزلية:   -

   ∑ مفهوم االإدارة المنزلية .
   ∑ موارد االأ�صرة الب�صرية وغير الب�صرية .

   ∑ اإدارة دخل االأ�صرة .
   ∑ اإدارة الوقت والجهد .

- دور تكنولوجيا المعلومات في العملية االإدارية .    
                  عدد ال�ساعات: )12( 
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المبحث                                                                                             الإدارة وال�سالمة المهنية
الم�ستوى الرابعالم�ستوى الثالثالم�ستوى الثانيالم�ستوى الأولالمحاور                    الم�ستوى

الم�سروعات ال�سغيرة 

مفهوم الم�صروع ال�صغير واأهميته .  -
متطلبات الم�صروع ال�صغير .  -

حجم  الم�صروع،  موقع  الم�صروع،  )ن��وع  للم�صروع  التخطيط   -
الم�صروع، تمويل الم�صروع ( .

درا�صة الجدوى االقت�صادية للم�صروع .  -
اإجراءات تنفيذ الم�صروع :  -

∑ الترخي�س والت�صجيل. 
∑ تجهيز المكان و�صراء االآالت .

∑ م�صادر الكوادر الب�صرية .
- دورة حياة الم�صروع .

- مقومات الم�صروع الناجح.
- تقويم الم�صروع .

- مفهوم الجودة واأهميتها .
- مراحل تطبيق �صبط الجودة. 

- اأنظمة الجودة .                                                              عدد ال�ساعات:  )27(

الت�سويق

مفهوم الت�صويق.  -
عنا�صر الت�صويق.  -

تو�صيع  المحافظة عليهم،  الزبائن،  )ا�صتقطاب  الزبائن  اإدارة علقات   -
العلقة معهم( .

مفهوم االت�صال واأهميته.   -
المنتجات  ت�صويق   تدعم  التي  )الجهات  المنزلية  المنتجات  ت�صويق   -

المنزلية(.
الت�صويق والتجارة االإلكترونية .                                    عدد ال�ساعات:  )18(  -
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الم�ستوى  الأول / الإدارة وال�سالمة المهنية / م�سترك لجميع التخ�س�سات

المحـور الرئي�س: ال�سالمة المهنية في العمل و المنزل) 18�ساعة(    

المحاور الفرعية:       ∑  خ�صائ�س بيئة العمل االآمنة .             ∑  ال�صحة وال�صلمة المهنية.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  يتوقع من 
على:

اك��ت�����ص��اب ال��م��ه��ارات   -
وال��م��ب��ادئ االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ال�صلمة  بمفهوم  المتعلقة 
العمل  بيئة  ف��ي  المهنية 

والمنزل. 
المحافظة على  اأهمية  يقدر   -

البيئة.
المهنية  ال�صلمة  دور  تقييم   -
في ا�صتدامة  العمل في مهن 

االقت�صاد المنزلي. 
اتباع قواعد االأمن وال�صلمة   -
المهنية في العمل والمنزل.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

على  المحافظة  كيفية  يبين   -
البيئة .

العمل  بيئة  خ�صائ�س  يبين    -
ال�صلمة  واإج��راءات  االآمنة 

المهنية .
المنا�صبة  االإج��راءات  يتخذ   -
المهنية   ال�صلمة   ل�صمان 

في بيئة العمل .

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح مفهوم بيئة العمل واأهميتها في نجاح مهن االقت�صاد المنزلي.

- يحدد خ�صائ�س و ظروف العمل المنا�صبة .
- يقيم بيئة العمل الداخلية .

- يو�صح  اأهمية المحافظة على البيئة .
- يبين االأ�صاليب المتبعة في المحافظة على بيئة العمل.

- يتعرف اأنواع اأخطار العمل في مهن االقت�صاد المنزلي .
-  يختار طرق الوقاية المنا�صبة للحد من االأخطار في بيئة العمل .

- ي�صنف اإ�صابات العمل واأنواعها .
- يعي اأ�صباب الحوادث واالإ�صابات في بيئة العمل .

- يحدد االإجراءات المنا�صبة الواجب القيام بها عند وقوع الحوادث 
- يتعرف الت�صريعات المتعلقة بحوادث العمل واإ�صاباته.

- يبين اأهمية ال�صحة وال�صلمة المهنية للعامل وم�صتلزمات االإنتاج وبيئة العمل .
- يو�صح مفهوم االإ�صعاف االأولي .

- يدرك اأهمية االإ�صعافات االأولية عند وقوع الحوادث .
- يطبق  االإ�صعافات  االأولية الإ�صابات محددة في بيئة العمل .

- يو�صح مفهوم امرا�س المهنة.
- يميز بين اال�صابات المهنية واالمرا�س المهنية.

- يثمن اأهمية اإجراءات ال�صلمة المهنية في بيئة العمل .
- يمار�س عادات �صحيحة واإجراءات �صلمة منا�صبة في بيئة العمل 
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المحـور الرئي�س: العامل و�سوق العمل ) 15 �ساعة(    

المحاور الفرعية:  ∑  العامل .                ∑  �صوق العمل.

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  يتوقع من 
على:

االأ�صا�صية  المعرفة  اكت�صاب   -
العمل  بمفهوم  المتعلقة 
في  واأث��ره  الدينية  ومكانته 
�صخ�صية الفرد والمجتمع.

ب��اأخ��لق��ي��ات  ال��ت��ح��ل��ي   -
العربية  القيم  وفق  المهنة 

والمعتقدات االإ�صلمية .
العمل  ب��ف��ر���س  االإل���م���ام   -
والم�صتويات  والتوظيف 
المهنية وطرق تنمية العامل 

مهنيًا. 
وواجباته  حقوقه  ممار�صة   -

في �صوق العمل.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يقدر اأهمية اال�صتخدام االأمثل لعنا�صر 
االإنتاج في العمل لتحقيق اإدارة مثلى 

في مهن االقت�صاد المنزلي .
الدينية  ومكانته  العمل  اأهمية  يقدر   -
وتكوين  الفرد  �صخ�صية  تكوين  في 

المجتمع.
قطاع  في  كعامل  بحقوقه  يتم�صك   -

االقت�صاد المنزلي .
والخدمية   ال�صناعية  المن�صاآت  يبين   -
االقت�صاد  بتخ�ص�صات  العلقة   ذات 

المنزلي .
يتعرف فر�س العمل المتاحة لخريج   -

االقت�صاد المنزلي في ال�صوق .
يعي اأهمية النقابات المهنية   ودورها    -

في رفع  م�صتوى  العمالة .
العمل  اأخ��لق��ي��ات  وف��ق  يت�صرف   -

المهني.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح عنا�صر االإنتاج .
يو�صح مفهوم العمل .  -

يقدر العمل ومكانته الدينية  .  -
ي�صتنتج اأثر العمل في تكوين �صخ�صية الفرد والمجتمع .  -

يميز قطاعات العمل المختلفة .  -
يتعرف ت�صريعات قانون العمل االأردني  المتعلقة بحقوقه كعامل.   -

يتعرف فر�س العمل والموؤ�ص�صات ذات العلقة بتخ�ص�صات االقت�صاد المنزلي .  -
ي�صمم �صيرة ذاتية متكاملة.  -

يتمكن من تعبئة نموذج طلب توظيف.  -
يبين االأمور الواجب اأخذها بعين االعتبار  عند المقابلة للح�صول على عمل .  -

- يو�صح اأنواع واأهداف التدريب المهني .
- يتعرف اأخلقيات العمل المهني 

- يتمثل قيم واأخلقيات العمل المهني .
- يو�صح مفهوم النقابات المهنية.

- يو�صح دور النقابات المهنية في رفع م�صتوى العمالة .
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المحـور الرئي�س: الدارة في العمل و المنزل )12�ساعة(    

المحاور الفرعية:  ∑  العملية االإدارية.        ∑  االإدارة المنزلية.             ∑  دور التكنولوجيا في العملية االإدارية .

النتاجات الخا�سة للم�ستوىالنتاجات العامة  للم�ستوىالنتاجات العامة للمحاور الرئي�سة 

قادرا  يكون  اأن  الطالب  يتوقع من 
على:

االإداري�����ة  العملية  ف��ه��م   -
ودورها في تطوير مجاالت  

االقت�صاد المنزلي .
وظ��ائ��ف  اأه��م��ي��ة  اإدراك   -
المنزل  في  االإدارية  العملية 

وبيئة العمل .
المنزل  اإدارة  اأهمية  تقدير   -
اأ�صا�صية  ركيزة  العتبارها 
االق��ت�����ص��اد  وم��ه��ن  لعلم 

المنزلي .
تقدير القيمة الفعلية للوقت   -
المنزل  اإدارة  في  والجهد 

والعمل .
اال����ص���ت���خ���دام االأم���ث���ل   -
لتكنولوجيا المعلومات في 

العملية االإدارية.

قادرا  يكون  اأن  الطالب  من  يتوقع 
على اأن:

العملية  وظ��ائ��ف  يطبق   -
االإداري������ة ف��ي م��ج��االت  

االقت�صاد المنزلي .
ا�صتغلل  كيفية  يتعرف   -
موارد االأ�صرة لرفع م�صتوى 

المعي�صة .
- يتمثل  الممار�صات  االإدارية  

في حياته العملية
اال�صتهلك  تر�صيد  دور  يعي   -

في رفع م�صتوى المعي�صة.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ي���وظ���ف   -
العملية  ف��ي  المعلومات 

االإدارية.

يتوقع من الطالب اأن يكون قادرا على اأن:
- يو�صح مفهوم االإدارة واأهميتها .   

- يثمن دور االإدارة في رفع م�صتوى قطاع االقت�صاد المنزلي .
- يو�صح مفهوم التخطيط واأهميته .

- يميز اأنواع التخطيط .       
- يثمن اأهمية التخطيط في العمل والمنزل  .

- يو�صح مفهوم التنظيم واأهميته .

- ي�صمم هيكًل تنظيميًا لمدر�صته.
- يو�صح مفهوم القيادة .

- يتعرف دور القيادة في العملية االإدارية.
- يو�صح مفهوم عملية الرقابة .
- يتتبع خطوات عملية الرقابة .
- يميز  اأنواع الرقابة المختلفة .

- يبين مجاالت الرقابة .
- يو�صح مفهوم االإدارة المنزلية  .

- يميز موارد االأ�صرة الب�صرية وغير الب�صرية. 
االقت�صاد  مهن  في  مثلى  اإدارة  لتحقيق  االآ�صرة  لموارد  االأمثل  اال�صتخدام  اأهمية  يقدر   -

المنزلي .
- يدرك اأهمية التخطيط الإنفاق االأ�صرة �صمن حدود دخلها.
- يربط بين اإدارة الدخل ودوره في نجاح االإدارة المنزلية .
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- يتتبع طرائق و�صع ميزانية للدخل المالي.
- يتقن اإعداد ميزانية تت�صمن اإيرادات وم�صروفات .

- يحدد العوامل التي توؤثر في توفير الوقت والجهد .
- يبين خطوات تخطيط الوقت .

- يبدي رغبة واهتمامًا في تخطيط وقته .
- ي�صمم خطة يومية.

- يوظف مهارات االإدارة المنزلية في حياته اليومية . 
- يعي دور واأهمية  تكنولوجيا المعلومات في العملية االإدارية 

- يو�صح اأهمية التقارير الختامية ومحتوياتها )زيارة،تدريب(
- يعد تقريراً ختاميًا لعمل محدد.
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