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 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

  
  قائمة المحتويات

  
  ١ االقتصاد المنزليقطاع مقدمة عن

  ٣  العامة لالقتصاد المنزليالمعايير القومية األكاديمية القياسية

  ٧  ية وعلوم األطعمةالمعايير القومية األكاديمية القياسية لبرنامج التغذ

  ١٤ المعايير االكاديمية القياسية لبرنامج المالبس والنسيج

  ٢٠ والطفولةاألسرةبرنامج إدارة مؤسسات
  ٢٥  المعايير االكاديمية القومية القياسية لبرنامج االقتصاد المنزلي التربوي
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  ٣٨ المصطلحات
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 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

١ 
 

  مقدمة عن االقتصاد المنزلي
إعداد خريج قادرا على  يهدف االقتصاد المنزلي في مرحلة التعليم الجامعي إلى  
البحوث  عديفي مجاالت االقتصاد المنزلي، و بكفاءة لمعارف والمهارات اتوظيف 

، ويستطيع أن يضيف بشكل اآلخرينرشاد واالتصال الفعال مع اإلالمتخصصة ويقوم ب
شارك على نحو فعال وهادف في مجاالت وي يجابي اتجاهات جديدة في مجال التخصصإ

الذي يتأثر بالكثير من  مجتمعفي ال واالقتصادية االجتماعية  ة، الثقافيالعلميةالتخصص 
  .اتتغير الم

المالبس  ،األطعمة التغذية وعلوم :علمية هيمج ابر ويشمل االقتصاد المنزلي خمسة       
، والصناعات الجلدية التربوياالقتصاد المنزلي  والطفولة،إدارة مؤسسات األسرة  والنسيج

فبرامج االقتصاد المنزلي تسعى إلى . المجاالت هذه في المهنية للحياةؤهل الخريجين ت
العملية والمعرفية والذهنية والمنقولة العلمية و إعداد الخريجين إعدادًا متميزًا في النواحي 

المرتبطة بالتخصص بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلى واإلقليمي،  استخدام 
المنهج في البحث والتفكير واستحداث االتجاهات واألساليب الجديدة لحل المشكالت 

ل أربع سنوات البكالوريوس خال ويتم إعداد الخريج في مرحلة. المرتبطة بمجال التخصص
التفكير،  مجاالتالعملية باإلضافة إلى تنمية المجاالت  يةتنم يتم من خاللهادراسية 
مجاالت  أحدالميدانية في  لتنمية الخبراتفرص ال القيادة وٕاالدارة وٕاتاحة االتصال

الوظيفية  فالمجاالت .المستقبلية للخريج الخيارات الوظيفية تحديدالتخصص مما يساعد في 
المعارف و الميدانية  اتالخبر  لها الخريج تتحقق من خاللرشح ي ة التي سوفكنولوجيوالت

وتتضمن العلوم األساسية الالزمة الستكمال مهارات . التي اكتسبها خالل دراسته والمهارات
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٢ 
 

علم النبات، علم  ،ءاإلحصا الرياضيات، الفسيولوجي، الكيمياء،: ومعارف الخريج هي
  .علوم البيئة، علم النفس وعلم االجتماعالحيوان، علم اإلدارة، 
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٣ 
 

  االقتصاد المنزليلقطاع  العامة األكاديمية القياسيةالقومية المعايير : والً أ
  :االقتصاد المنزليالمواصفات العامة لخريج كليات  .١

  :يجب أن يكون الخريج قادرا على    
   .لتلبية احتياجات األفراد واألسرالمتاحة إدارة الموارد  .١,١
 ســـتخدام التفكيـــر العلمـــي المتطـــور لمواجهـــة مشـــكالت التخصـــص المرتبطـــة بـــالفردا.  ٢,١

   .واألسرة والمجتمع على المستوى المحلى واإلقليمي
  .مجاالت االقتصاد المنزلي خدمات للمجتمع والمستهلكين في تقديم  .٣,١

 . مع اآلخرين  الفعال االتصال.  ٤,١

 .في مجال التخصص  وجيا الحديثةوالخامات وفقا للتكنولاألدوات استخدام .  ٥,١

 . القيادة والعمل في فريق   .٦,١

 .ه و تبنى اسلوب للتعلم وتنمية القدرات ذاتيا مدى الحياةتنمية مهارات.   ٧,١

  .الثقافية والمجتمعية تواالعتباراخالقية فهم المسؤوليات المهنية واألت  .٨,١
 : المعرفة والفهم .٢

   :للنقاط اآلتية يجب أن يكتسب الخريج المعرفة والفهم     
اإليجابية  السلوكيات التي تساهم في دعم العالقاتاآلخرين و حقوق ومسؤوليات . ١,٢

 .رادفبين األ

وأساسيات تطبيقات  تخصصلبا المرتبطةالمصطلحات العلمية والتكنولوجية  . ٢,٢
  .الحاسوب

 .افية والمجتمعيةالثق تتفهم المسؤوليات المهنية واألخالقية واالعتبارا  . ٢,٣           
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٤ 
 

حتياجـــات ال فقـــاً و مجـــاالت االقتصـــاد المنزلـــي لـــتعلم المالئمـــة  األســـاليب و الطـــرق . ٢,٤             
  . المتعلمين

   أنظمة الجودة، و قواعد ممارسة المهنة، ومتطلبات السالمة والقضايا البيئية . ٢,٥           

 ةاألفـراد واألسـر  احتياجـاتلتلبيـة  متاحـة ال دارة الموارداتخاذ القرار السليم و إ أسس. ٢,٦
  .والمجتمع

  .و اإللمام بحقوق المستهلكالخدمات أسس تقديم  . ٢,٧  

  .التواصل الفعال . ٢,٨

 

  : المهارات العملية    .٣
 :يجب ان يكون الخريج قادرا علي   

 فــي ةوليئيتحمــل المســو ويــدير مــوارده الخاصــة المتاحــة  المواطنــة الســليمةيمــارس .  ١,٣
 .و تجاه األفراد  العمل

يطبـــق المبـــادئ العلميـــة المناســـبة لمجـــال التخصـــص فـــي تصـــميم وتطـــوير وتحليـــل . ٢,٣
  .العناصر والنظم والعمليات

   . التخصص المعارف والمهارات األساسية في مجالالخبرات و يطبق . ٣,٣ 

  .قيق الهدفقترح المنهج الالزم لتحباألسلوب العلمي السليم وي ينفذ مشاريع البحوث. ٣,٤
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٥ 
 

   .عملمجال الفي  آمنةتسهم في خلق بيئة عمل  العوامل التي حققي . ٣,٥ 

   .سالمة البيئةمن و الالزمة أل والمهارات والممارساتيطبق المعارف  . ٣,٦

  .الصغيرة اإلنتاجيةللمشروعات  الجدوىدراسات  يشارك في إعداد . ٣,٧

م الموارد المتاحة في ضوء احتياجات السليمة الستخدا ةدرااإلوأسس طبق مبادئ ي . ٣,٨
  .السوق 

 : المهارات الذهنية  .٤

 :يكون الخريج قادرا علي أنيجب       

  .والمجتمع محيط العملب واالتصال والقيادةيدمج العمليات المتعلقة بالتفكير . ١,٤

  .والمجتمع محيط العملب واالتصال والقيادةيدمج العمليات المتعلقة بالتفكير  . ٢,٤

 الــذاتذات الصــلة بفهــم  يقــيم العوامــل التــي تــؤثر فــي نمــو الفــرد وتنميــة الجوانــب . ٣,٤
       والشخصية 

  . والعالقات المتبادلة بين األفراد وصنع القرار واالتصال. ٣,٥

  .والمنطقي و اإلبتكارىلنقدي ا عناصر التفكير يطور . ٣,٦

   .مشاريع البحوثيخطط  . ٣,٧

  .  بمجال التخصص المرتبطةالمعارف  لتنمية ةمنتج يةتعليم لبيئةيخطط  . ٣,٨



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

٦ 
 

  يختـــار الحلـــول المثلـــى للمشـــاكل المرتبطـــة بمجـــال التخصـــص علـــي أســـاس تفكيـــر  . ٣,٩
 .تحليلي يأخذ في االعتبار إمكانية التطبيق، واالقتصاد واألخالق وٕادارة المخاطر

  : ة االنتقاليالمهارات العامة و  .٥
  : را علييجب ان يكون الخريج قاد     

  .مع اآلخرين و العمل ضمن فريقاالتصال الفعال 

 .قيادة وتحفيز العاملين . ١,٥

  .جيد م تكنولوجيا المعلومات بشكل استخدا . ٢,٥

  .جيد في مجاالت التخصصبشكل العربية وٕاحدى اللغات األجنبية م اللغة استخدا . ٣,٥
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٧ 
 

  األطعمةلبرنامج التغذية وعلوم المعايير القومية األكاديمية القياسية : ثانيا
 

يرتكــز برنــامج التغذيــة وعلــوم األطعمــة علــى دراســة العلــوم البيولوجيــة والعلــوم الفســيولوجية 
ـــاد األطعمــة  األطعمــة ،طبيعــة  الغذائيــة ،التــي توضــح االحتياجــات   والمبــادئأســباب فسـ
  .  األغذية للمستهلك تصنيع وتحسينالتي تقوم عليها عمليات 

تخصــص تغذيـــة  -ذا البرنــامج درجــة بكــالوريوس فــي االقتصــاد المنزلــي ويمــنح هــ  
ويتضــــمن البرنــــامج دراســــة العلــــوم األساســــية بمــــا فيهــــا مــــن الكيميــــاء  . طعمــــةاألوعلــــوم 

      .  والميكروبيولوجي

علــى مبــادئ العلــوم " التغذيــة وعلــوم األطعمــة"وتعتمــد مقــررات التخصــص الــدقيق          
التغذيـــة ، ديـــد مـــن المقـــررات التخصصـــية مثـــل الغـــذاء والتغذيـــة األساســـية فـــي دراســـة الع

صحة وسالمة الغـذاء ، تكنولوجيـا ، ميكروبيولوجي األغذية  ،األغذية كيمياء ، العالجية 
  . علوم األطعمة التجريبية ، تحليل األطعمة وما يستجد األغذية ،

  : أهداف برنامج التغذية وعلوم األطعمة

،  ، التربويــــة ، العلــــوم الجســــدية والســــلوكية األحيــــاء( :  مثــــل دمــــج العلــــوم األساســــية. ١
  . في مجال التغذية وتطبيقاتها)  واإلدارة ، االتصاالت التكنولوجيا، البحوث 

  . وضع أسس للعلم التطبيقي في مجاالت التغذية وعلوم األغذية. ٢

 . تطبيق اإلرشاد التغذوي وأسس تعلم المجموعات الصغيرة والكبيرة. ٣
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٨ 
 

في علوم الغذاء  تطبيق منهجيات البحث واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة .٤
 . ةتغذيوال

تغذية و ، التغذية الطبيعية والسريرية  تطبيق المعارف األساسية لمبادئ الغذاء. ٥
 . المجتمعات

و توزيع متطلبات األسرة والمجتمع  إنتاجالحديثة في  تطبيق نظريات ونظم اإلدارة. ٦
  . ذاءمن الغ

   . تخطيط وتنفيذ قوائم الطعام الصحية وتنظيم وتنسيق نظم خدمات األغذية. ٧

  مجاالت عمل خريج برنامج التغذية وعلوم األطعمة

  .  ) ، الفئات الخاصة والمرضي الرياضيين ، المسنين( أخصائي تغذية  .١
 . مرشد ومثقف تغذوي في اإلعالم ولألفراد والمجموعات .٢

 .ذية وعلوم األغذية باحث في مجاالت التغ .٣

 . مشرف أغذية في المؤسسات المختلفة المعنية بتقديم خدمات األغذية .٤

 .  مقيم حسي لألغذية .٥

 .  مراقب جودة وسالمة األغذية في مراحل تداولها المختلفة .٦

 . مندوب مبيعات للمنتجات الغذائية .٧

  

  



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

٩ 
 

  مواصفات خريج برنامج التغذية وعلوم األطعمة .١

 برنامج التغذيةخريج  يكونت العامة لخريج االقتصاد المنزلى ، باإلضافة إلى المواصفا
  :قادرًا على  وعلوم األطعمة

   . ، العلوم السلوكية ونظريات اإلدارة المعرفة العلمية بالغذاء والتغذية . ١,١

  . والتفكير النقدي تطبيق النظريات واالستفادة من حل المشاكل . ٢,١

احتياجات  لتحسين كمية ونوعية الغذاء والتغذية لمقابلةكتساب المهارات الالزمة إ . ٣,١
  .ألفراد و المجموعاتا

 والتغذية) والكيمياء الحيوية الكيمياء ، األحياء (فهم العالقات بين العلوم األساسية  . ١,٤
  . مبادئ هذه العلوم في ممارسة التغذية  وتطبيق

  . ات التغذويةتزويد األفراد والجماعات بالتثقيف واالستشار  . ١,٥

التغذية  وليات والكفاءات المطلوبة لألخصائي في مجالئمعرفة األدوار والمس. ١,٦
 . واإلدارية والمجتمعية العالجية 

  .  العمل مع الفئات المختلفة وفي المؤسسات المعنية بالتغذية محليًا وٕاقليميا . ١,٧

  

  

  



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

١٠ 
 

  : والفهم المعرفة . ٢

  :ما يلي بكل م متعلقةم اللمعارف والمفاهياالخريج  يكتسب

لألشخاص األصحاء  خري على االحتياجات الغذائيةألتأثير العمر والنمو والعوامل ا . ١,٢
  . مراحل العمر المختلفة المرضي فيو 

فـي حـاالت فسيولوجيا األمراض المتعلقة بالتغذية والتمثيل الغذائي للعناصر الغذائية  . ٢,٢
  .والمرض الصحة 

  . ن العناصر الغذائية وبعضها وبين المغذيات واألدويةالتداخل بي . ٣,٢

ـــــة  لتـــــأثير العوامـــــ . ٤,٢ ـــــ( المختلف ـــــخ....قافيـــــة، ثةاقتصـــــادي، ةاجتماعي ـــــار  )ال ـــــى اختي عل
  .لغذاءاواستهالك 

الحالة الغذائية لألفراد والمجموعات وأسس وأسـاليب التـدخل التغـذوي لتحسـين الحالـة  . ٥,٢
  . الغذائية لألفراد في المجتمع

  . مع األصحاء والمرضي تطبيقهاواإلرشاد وأساليب وتقنيات ثقيف التغذوي التطرق  . ٦,٢

السياســات والتحــديات التــي تواجــه إنتــاج وتوزيــع الغــذاء محليــًا ودوليــًا وأثــر ذلــك علــي  . ٧,٢
  .لألفراد  الحالة الغذائية 

   . الغذائية المواد جودة وصالحيةالتفاعالت الكيميائية التي تحد من صفات  . ٨,٢
والتعبئة المبادئ والممارسات الحالية لطرق تصنيع األغذية وأثر عمليات التصنيع  . ٩,٢
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١١ 
 

  .  المنتجات الغذائيةعلى جودة 
لسياسات الغذاء ولعمليات  منظمةاللمحلية والدولية ا والقوانين والتشريعات اللوائح . ١٠,٢
  .  تداوله

  .  ها في مجال خدمات األغذيةمبادئ ونظريات اإلدارة وتطبيقات . ١١,٢

: العمليةالمهنية و المهارات  . ٣  

: يكون الخريج قادرًا علي أن  

من  اهامحتو  للحفاظ علي طعمةإعداد األفي عمليات يطبق مبادئ علوم األغذية  . ١,٣
.  المختلفة الغذائية  العناصر      

د أو اات الغذائية لألفر الصحية وفقًا لالحتياج التركيبيةيطور أو يعدل الوصفات  . ٢,٣
  .  المجموعات

يطبق طرق البحث المناسبة ويستخدم التقنيات المعملية السائدة في إجراء بحوث  . ٣,٣
  .التغذية

وفقـــًا لمســـتوى النشـــاط يحـــدد االحتياجـــات الغذائيـــة لألفـــراد فـــي مراحـــل العمـــر المختلفـــة  . ٤,٣
   .ىخر واالحتياجات الفسيولوجية والعوامل األ، الجسماني
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ــــــــــــــة . ٥,٣ ــــــــــــــة المناســــــــــــــبة فــــــــــــــي مختبــــــــــــــر تحليــــــــــــــل األغذي   .  يســــــــــــــتخدم الطــــــــــــــرق التحليلي
أو قتل الكائنات الدقيقة المسببة لألمراض ولتلـف  نشاط يحدد الظروف المالئمة لتثبيط . ٦,٣

   .األغذية

.  يطبق مبادئ علوم األغذية في مراقبة وضمان جودة المنتجات الغذائية . ٧,٣  
. طبية ونتائج االختبارات المعملية المتعلقة بالتغذيةيفسر المصطلحات ال . ٨,٣  

  .المجتمعيصمم ويجري البرامج الخاصة بتقييم وتعزيز الحالة الغذائية في . ٩,٣

. يطبق مبادئ ونظريات اإلدارة في أماكن تقديم خدمات التغذية. ١٠,٣  

تغذيـــة فـــي يصـــمم وينفـــذ البـــرامج الهادفـــة إلـــي الـــتحكم فـــي مخـــاطر أمـــراض ســـوء ال . ١١,٣
  ....) .األطفال ، الحوامل ، المراضع ، المسنين( الفئات المستهدفة 

  : المهارات الذهنية. ٤

  : يكون الخريج قادرًا علي أن

في حاالت  تأوالمجموعايقدر االحتياجات من الطاقة والعناصر الغذائية لألفراد   .١,٤
  .المرضو الصحة 

 )الخ....قافية، الثةقتصادي، االةجتماعيمثل اال(المختلفة يستنتج تأثير العوامل  . ٢,٤
  . الحالة الغذائية لألفراد والمجموعات ىالطعام وعل علي اختيار وتناول
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يخطــــط قــــوائم الطعــــام بالمؤسســــات التــــي تقــــدم خــــدمات األغذيــــة وفقــــًا لالحتياجــــات  . ٣,٤
 .  ئات المستهدفةللف  الغذائية والصحية 

الصحية الناتجة  شاكلالم ويتعرف عليمة والصحة يستنتج العالقة بين التغذية السلي. ٤,٤
. المجموعات المعرضين لذلكو عن نقص      العناصر الغذائية في األفراد    

. يحلل ويقيم نتائج االختبارات المعملية المتعلقة بالتغذية وبالمسوح الغذائية. ٥,٤    

فئات المجتمع  يقترح خطط التدخل التغذوي المناسبة لتحسين الوضع التغذوي في. ٦,٤
. التي تعاني من      مشاكل سوء التغذية  

  يختار طرق التثقيف التغذوي التي تتناسب مع الظروف والفئات المختلفة .  ٧,٤
.  المناسبة لعرض وتفسير نتائج التقييم التغذوي اإلحصائيةيختار االختبارات . ٨,٤  

: المهارات العامة والمنقولة . ٥  

: علي أنيكون الخريج قادرًا    

 .  يعمل ويتفاعل مع األفراد على اختالف ثقافاتهم .١,٥

  .مجتمع يساهم في رفع الوعي الغذائي لألفراد المحيطين على مستوى األسرة وال . ٢,٥

  . يشارك في حل المشكالت المتعلقة بالغذاء والتغذية في المجتمع . ٣,٥

  .يتابع التطورالعلمي والتكنولوجي في مجال التخصص . ٤,٥
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  برنامج المالبس والنسيجل المعايير االكاديمية القياسية: ثاثال

يهدف برنامج المالبس والنسيج إلى  إعداد خريج مؤهل للحياة األسرية والمجتمعية        
والمهنية من خالل فرص تنمية المعلومات ، المهارات ، المواقف والسلوكيات الالزمة 

مرتبطة بالصناعة كالتصميم ، اإلنتاج لميدان العمل في صناعة المالبس والموضة ال
  .  والتسويق 

استكشافات صناعات المالبس والنسيج ، : يشتمل البرنامج على دراسة عدة عناصر      
التصميم في المالبس والنسيج ، النسيج وتطبيقاته ، أسس اختيار المالبس والنسيج ، 

التفكير الناقد الختيارات منتجات المالبس والنسيج لذوى االحتياجات الخاصة ، تطبيق 
المستهلك للمالبس والنسيج العناية والصيانة ألدوات ومعدات المالبس والنسيج ، أثر 

القضايا المعاصرة المتعلقة بالمالبس والنسيج ،  التكنولوجيا في تطور صناعة المالبس
  .التدريب والتجريب المعملي ، الخدمات التعليمية والمجتمعية 

  المالبس والنسيج مجاالت عمل خريج 

يؤهل الخريج للعمل في قطاع األعمال والصناعة ،  المالبس والنسيج برنامج       
  : وكذلك التدريس األكاديمي 

  : صناعة المالبس  في مجال. ١

  ) .مالبس المسرح والتلفزيون ( مصمم للمالبس المعاصرة والتاريخية  -        
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  ) .ترونات البا( مصمم لنماذج المالبس  -        

  . مراقب جودة إنتاج المالبس والنسيج  -

  . منسق للموضة في األسواق المحلية والقومية  -

  .إستشاري في المؤسسات المختلفة لتصميم وٕانتاج وتسويق المالبس . ٢

  .باحث في المراكز البحثية . ٣

  .  معلم في مستويات التعليم العام والفني والتعليم العالي في مجال التخصص. ٤

  مواصفات خريج برنامج المالبس والنسيج . ١

يكون خريج برنامج باإلضافة إلى المواصفات العامة لخريج االقتصاد المنزلى ،         
  المالبس

  :  والنسيج قادرًا على  

 .متابعة و تطبيق  قواعد التجارة العالمية فى مجال المالبس والنسيج  .١,١

سواق خاصة مستهدفة لمقابلة توقعـات التكلفـة تطوير منتجات المالبس والنسيج أل.٢,١
 ) .الخامات ، األداء والجمال (والجودة  

تطبيق عمليات التصميم والتنفيذ وٕانتاج المالبس والنسجيات لتلبية احتياجات  .٣,١
 . المستهلكين



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

١٦ 
 

البائعين ، ( إدارة العالقات مع المستفيدين في مجال صناعة المالبس والنسيج  .٤,١
 ) .ن المستهلكين ، الموظفي

  :المعرفة والفهم   .٢

  :  يكتسب الخريج المعارف والمفاهيم المتعلقة بكل مما يلي   

  . والمنسوجات  طتصنيف خصائص األلياف ، الخيو . ١   

الخاصة بمجاالت اإلنتاج مالءمة النسيج لالستخدامات والتطبيقات  عوامل. ٢   
  .المختلفة

ة ، االقتصادية والعوامل اريخية ، الثقافيالمالبس والمكمالت بالمؤثرات الت عالقة. ٣   
  . البيئية

  . في تصميم األزياءعناصر وأسس التصميم المستخدمة . ٤   

  . استخدام التكنولوجيا فى تصميم وٕانتاج المالبس . ٥   

  . أسس اإلدارة وتقنيات إنتاج المالبس في المصانع . ٦   

  . لمالبس على تكلفة المنتج وجودته تأثير اإلنتاج وأنظمة مراقبة الجودة في ا. ٧   

  . األساليب التقنية إلنتاج المالبس لألفراد ذوى االحتياجات الخاصة . ٨   
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القوانين و التشريعات الخاصة بحماية حقوق المنتج والمستهلك في مجال تصنيع . ٩  
  . المالبس      والنسيج 

    : المهارات المهنية والعملية  . ٣

  : ادرًا على أن يكون الخريج ق   

  .يطبق عناصر وأسس التصميم في ابتكار منتجات ملبسية . ١ 

المرئية المتنوعة الحديثة لتحقيق تصميم الموضة  ةيجرب ويطبق التقنيات الوصفي. ٢ 
  .  والنسيج 

في )  ( CAD, CAMيستخدم بكفاءة التصميم والتصنيع بمساعدة برامج الكمبيوتر. ٣  
  . المالبس والنسيج 

  . يستخدم أساليب التشكيل على المانيكان والنموذج المسطح إلنتاج المالبس . ٤  

  .يخطط للعمليات العامة المستخدمة في تصنيع المالبس وتطوير النماذج . ٥  

يطبق التكنولوجيا وقياس العمل لزيادة اإلنتاج ، خفض التكاليف واختصار زمن . ٦  
  . للمالبس  التسليم 

  .   ت المالئمة للمالبس لتحقيق األناقة اختيار المكمال .٧  
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يوظف المفــاهيم الرياضية والبيانات المـــالية ذات الصلة بالتخطيط، المراقبة والتوزيع . ٨
  .في    مجال المالبس 

  .يستخدم خبرات االتصاالت المهنية لتنمية الكفاءات في دراسة المالبس والنسيج . ٩

  :  المهارات الذهنية .  ٤

  : ون الخريج قادرًا على أن يك    

يحلل أثر العلوم والتكنولوجيا على إنتاج األلياف ، النسيج وتصميم المالبس النسيج . ١   
 .  

  .يحلل العوامل الدولية المؤثرة على صناعة النسيج والمالبس . ٢  

  . يقيم منتجات النسيج ومدى مالءمتها لالستخدامات المتنوعة للمالبس . ٣  

  . األفكار واألساليب المتوافقة لحلول التصميم في مجال المالبس والنسيج  يترجم. ٤  

  .  يتنبأ باالتجاهات المستقبلية في الموضة وأسواق المالبس . ٥  

  . والمعدات  ةيحلل أساليب اإلنتاج المناسبة للمنتجات الملبسية ، الجودة ، التكلف. ٦  

رد البشرية ، خطط اإلنتاج ، الجدولة والمخزون  يحدد العوامل المؤثرة على إدارة الموا. ٧  
  .  السلعي المرتبطة بأهداف العمل والتطوير المهني في مجال التخصص 
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  .السوق والمستهلك المؤثرة على تسويق المالبس والنسيج وقررات الشراء  ليقدرعوام. ٨  

  . والنسيج  يحلل العوامل التي تسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة في مجال المالبس. ٩  

  :  المهارات العامة والمنقولة  . ٥

  :يكون الخريج قادرًا على أن 

  .يساهم في حل المشكالت الفنية لصناعة المالبس . ١      

  .يتابع التطورالعلمي والتكنولوجي في مجال المالبس والنسيج . ٢      

  .يشارك في رفع الوعي الملبسى لألسرة والمجتمع . ٣      
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  والطفولة األسرةبرنامج إدارة مؤسسات  : ابعار 

إعداد خريج علي مستوي عال من الكفاءة وذلك بدراسة إلى  يهدف هذا البرنامج
بما يواكب التقدم العلمي في مجال التخصص واالهتمام بالتدريب العملي  العلوم الحديثة

 –ية األمومة والطفولة رعا – األسرةإدارة موارد  (إلكساب المهارات في المجاالت المختلفة 
) ترشيد االستهالك واقتصاديات األسرة  –العالقات األسرية  –تجهيز وتأثيث المسكن 

أن يتفاعل مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في المجتمع لالرتقاء  الخريج ويستطيع
  .بمستوي حياة الفرد وبالتالي إحداث التنمية البشرية لألسرة والمجتمع 

  إدارة مؤسسات األسرة والطفولة برنامجج مجاالت عمل خري

ــــــــة . ١ ، دوراأليتــــــــام و  دور المســــــــنين(أخصــــــــائي إدارة مؤسســــــــات األســــــــرة والطفول
  ) .دورالحضانة

  . أخصائي عالقات أسرية في مراكز استشارات التوجيه األسرى. ٢    

  . معلم في مستويات التعليم العام والجامعي في مجال التخصص . ٣       

 .مرشد في جمعيات حماية المستهلك . ٤       

  .مثقف إعالمي في مجال التخصص . ٥       
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  إدارة مؤسسات األسرة والطفولة برنامجمواصفات خريج  .١

 برنـامجخـريج باإلضافة إلى المواصفات العامة لخريج االقتصاد المنزلـى ، يكـون         
  : قادرًا على إدارة مؤسسات األسرة والطفولة

سس ومبادئ اإلدارة وتطبيقاتها علي مستوي األسرة والمؤسسة وٕايجاد اإللمام بأ .١
  .الحلول لبعض المشكالت 

 استخدام األجهزة المنزليةو تقديم االستشارات الفنية الخاصة من حيث اختيار  .٢
   .بهامع طرق الصيانة والعناية  المؤسسية

، ألجهزةا ،تجهيز وتأثيث المسكن من حيث األثاثل اختيار الخامات المناسبة .٣
  .ومكمالت التصميم الداخليالحوائط  األرضيات

في كل لحماية المستهلك وترشيد االستهالك  القياسية للمنتجاتالمواصفات  وضع .٤
  .حياة اليوميةمجاالت ال

 .ةيمتطلبات الوظيفبما يتناسب مع المستمر التحديث التطوير و ال .٥

  :والفهم المعرفة  .٢

  : المتعلقة بكل مما يلي يكتسب الخريج المعارف والمفاهيم      

  .والطفولة األسرةالجيدة داخل مؤسسات  اإلدارة أسس .١

والطفولة  األسرةالعلمية الخاصة بالتصميم الداخلي للمسكن ومؤسسات  األسس .٢
 .)هوتنسيق تأثيثه تجهيزه(
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 .منهاواالستفادة  إدارتهاوكيفية  وأنواعهاوالمؤسسة  األسرةموارد  .٣

واجبه  ه ألداءاالجتماعية والتخصصية التي تؤهلو  واألساسية اإلنسانيةالعلوم  .٤
  . والطفولة األسرةالوظيفي في مؤسسات 

المنزلية وطرق تشغيلها  واألجهزة األدواتالسليمة الختيار واستخدام  األسس .٥
 .صيانتها والعناية بهاو 

 .والطفولة األسرةوالسالمة لمؤسسات  األمناحتياطات  .٦

 األسرة لترشيد االستهالك في تهك وتوعيالتشريعات الخاصة بحماية المستهل .٧
  .ومؤسساتها

  :المهارات المهنية العملية   .٣

  :يكون الخريج قادرًا علي أن       

مع وضع البدائل المختلفة لتحسين المستوي االقتصادي  اإلنتاج إدارة أسسيطبق  .١
  . والطفولة األسرةواالجتماعي لمؤسسات 

جهزة األو  دواتألولة من حيث استخدام اوالطف األسرةفي مؤسسات  األعماليبسط  .٢
عمرها  إطالةخدمة وظيفية مع  أفضلتحقق  حتىبطريقة علمية سليمة 

  . االفتراضي

لمؤسسات  تنسيقالو  ، التأثيث تجهيزاليعد نماذج التصميم الداخلي من حيث  .٣
  والطفولة األسرة
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 المشاركة من خالل األسريةيجهز بعض التطبيقات العملية الخاصة بإدراة الموارد  .٤
  . المختلفة اإلعالميةالبرامج في 

مراقبة الجودة من خالل عمليات الفحص والقياسات  إدارةوقواعد  أسسيطبق  .٥
  . والطفولة األسرةبعض منتجات مؤسسات لالمختلفة 

وفقًا والطفولة  األسرةفراد مؤسسات أل الوجبات الغذائية المناسبة نفذيخطط و ي .٦
  . والنوعية حتياجاتهم الكميةال

برامج توعية وتسويق منتجات و عمل دورات تدريبية و يشارك في تنظيم المعارض  .٧
 . المشروعات الصغيرة لخدمة المجتمع

  :المهارات الذهنية   .٤

  :يكون الخريج قادرًا علي أن      

 األسرةالحديثة في المنزل ومؤسسات  واألجهزة األدواتاختيار  أسسيحدد  .٨
 .  جاتوالطفولة وفقا لالحتيا

ودعم لتحسين مستوي المعيشة  األسريةيستنتج الحلول المناسبة لحل المشكالت  .٩
 .  التماسك األسري

لتحسين والطفولة  األسرةالعلمية واالحتياجات المعيشية لمؤسسات  األسس يستنبط .١٠
دور  ، الحضانةدور  ( في المؤسسات المختلفةفراد مستوي الخدمات المقدمة لأل

 .  ) األيتام دورو المالجئ  المسنين
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الوقت والجهد المستنفذ في أداء العمل والمستوي بين  ةاالرتباطيوضح العالقات ي .١١
  .   المهاري المكتسب

المؤسسة ألزمات  أو األسرةبنود الميزانية في حالة تعرض أولويات رتب ي .١٢
 .كبر منفعة لمواردها أاقتصادية صعبة بحيث تحقق 

 وفي ضوء العصر متطلبات وافق معبما يت المعيشية يختار االحتياجات .١٣
 . االقتصادية والمستوي االجتماعي اإلمكانيات

 

  :المهارات العامة والمنقولة   .٥

  :يكون الخريج قادرًا علي أن       

ا ويشارك في وضع الحلول للمشكالت في المؤسسة وجماهيري إعالمياتواصل ي. ١    
  . الصلة بمجال التخصص ذات

 .الشاملةوفقا لمتطلبات الجودة  ةالمؤسسذ الخطط المعدة لتطوير تنفي يشارك في. ٢    

مية والتكنولوجية والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات لتابع المستحدثات العي. ٣    
  . المستدامةتنمية المهنية لتحقيق الالصلة بالتخصص 
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  التربوي ليبرنامج االقتصاد المنز ل القومية القياسية األكاديميةخامسا المعايير 

المعارف والمهارات ب الخريج إمدادإلى  برنامج االقتصاد المنزلي التربوي يهدف 
التربية ب المهنيوالعمل على مستوى الفرد واألسرة  الحياة المعيشةإلدارة تحديات  األساسية
 تهمامن تعزيز شخصي الخريجين مما يمكن المجال من التخصصهذا  لتدريسوالتعليم 

   .ىاألسر  دورهمعزز يو  المهنيجال الم فيودعمهم 

دراسة عده خالل مرحلة البكالوريوس يتضمن برنامج االقتصاد المنزلي التربوي             
 تصميم المالبس ، الضيافة  ، غذيةاألعلوم  ، التغذية ، الطفل نمو ، األسرة ( عناصر

، مناهج  المستهلك وتوعية إرشاد ، الداخلي م، التصمي اإلسكان،  العناية بالمنسوجاتو 
  ) .  وطرق تدريس االقتصاد المنزلي

مجال في الالزمة الخبرات التعليمية  المنزلي يتطلب االقتصاد اتمعلم وٕاعداد           
داخلة تالم من العملياتامج على تطوير ثالثة برنيرتكز ال، لهذا  التربوياالقتصاد المنزلي 

فى مجال العمل المهني و والمجتمع ) في المنزل(ة األسر في نطاق عمل لمترابطة الالزمة لوال
  . التقنيوالعمل  ، بتكارى المتطورالاالتفكير  ، االتصال الفعال : وهي ةكمعلم

برنامج االقتصاد يشتمل وإلكساب الخريجات المعارف والمهارات المطلوبة        
 ضمنمقررات تقع من ال دعدعلى دراسة ل درجة البكالوريوس للحصول على التربويالمنزلي 

مقررات تخصصية مهنية ومقررات من  ،ة عام تمقررا : هيثالثة مجاالت رئيسية 
 .  األخرى لالقتصاد المنزلي مجاالت التخصص
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  االقتصاد المنزلي التربوي ةخريج مجاالت عمل

التنمية (وتعليم الكبار والثانوية اإلعداديةالمدارس ب المنزلي االقتصاد لتدريس ةمعلم. ١
 ،المستهلك درشاإ و توعية  واألجهزة،المنزل والموارد  ، إدارةالعالقات األسريةرية و البش

والعناية المالبس ، تصميم سكن وتأثيث المنزلمال ،التغذية وٕاعداد الطعام
  ). المنسوجاتب

  .ذات الصـلة باالقتصـاد المنزلـي فـي المؤسسـات العامـة والخاصـة المجتمعية الخدمات. ٢
والصـــحافة   اإلذاعـــة والتلفزيـــون(مجـــال االقتصـــاد المنزلـــي ب المـــرتبطم واألعـــالاالتصـــال . ٣

  .) وغيرها

  التربوي المنزلي  االقتصاد ةمواصفات خريج .١

 خريجـــةباإلضـــافة إلـــى المواصـــفات العامـــة لخـــريج االقتصـــاد المنزلـــى ، تكـــون          
  : التربوي قادرة علىالمنزلي  االقتصاد

 .م التعليماتط الدرس وفهيخطتو  األنشطةم يصمت .١

  .م نتائج التعلم ووسائل توصيل المعلوماتيقيت .٢

للفــــرد  المطلوبــــة العمليــــةتعــــزز وتطبــــق المهــــارات المهنيــــة و فــــي التنميــــة  المشــــاركة .٣
 .واألسرة

  .ةنمطريقة آبالمتاحة ستخدم المعدات او  جديدة تعليمية تإستراتيجياستخدم نشر وا .٤
  .وخلق بيئة معيشية مناسبة الجيدة لألفراد واألسرة ميزانيةال فهم إدارة .٥
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  : والفهم ةالمعرف  .٢

  : تكتسب الخريجة المعارف والمفاهيم المتعلقة بكل مما يلي         

  .بــالتعليم العــام والعــالي  الدراســةفــرع مــن فــروع  باعتبــارهتعلــم االقتصــاد المنزلــي  .١      

   والعالقات  ، واألسرةالفرد  صحة ىأساليب اتخاذ القرار الذي يحافظ عل .٢      

  .مع اآلخرين في مجال العمل والمجتمعالمتبادلة           

  لتدريس االقتصاد المنزلي التربوي وفقا للمرحلة استراتيجيات التعلم المناسبة  .٣

  .  لمتعلمل ةلعمريا   

 الغذائية عناصرالالمرتبطة بفسيولوجية العمليات والالغذاء  علومو  سس التغذيةأ . ٤      

 .طعامثناء إعداد الأتحدث التي قد بيوكيميائية التغيرات الو            

   واالحتياجات المتوازن غذائيالنظام المكونات التغذية والصحة و  العالقة بين. ٥      

   . العمرية المختلفة مراحلالجميع ل الغذائية 

وسـائل و بهـا  العنايـةو واألجهـزة المناسـبة لألغـراض المختلفـة المعـدات اختيار أهمية . ٦           
واإلحتياطـات الواجـب   المطـبخ فـي السـالمة  التـي تمـس الالزمـة ، وتحديـد المخـاطر مـاناأل

  .  اتخاذها



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

٢٨ 
 

  . أسس اختيار المالبس والعناية بالمنتجات النسيجية. ٧           

  .بتنفيذ المالبس العناصر والمبادئ األساسية للتصميم المرتبطة . ٨           

  . أسس اختيار المسكن والتجهيزات واألثاث والمفروشات المناسبة للبيئة المعيشية. ٩           

 : العمليةالمهنية و المهارات  . ٣

  : قادرة على أنالخريجة تكون       

   .قضايا المجتمعوفقا ل المهنية للمشكالت ولحل تضع. ١  

 بمجال العملات ذات الصلة وتهيئة المعلوم دمجو  إلدارةالتكنولوجيا  تستخدم. ٢        
  . صمم بيئة تعليمية منتجةت من  خالل

واألجهزة المتاحة المعدات في مجال العمل وتستخدم اللوائح التنظيمية  تطبق. ٣
    .بطريقة آمنة

 أساليب التدريسوالتعلم و م يأساليب التعل باستخدامتعلم العملية  صممت. ٤             
  .والتكنولوجيا لصالح المتعلم

بمجال والفرص الوظيفية ذات الصلة  التعليمية االحتياجات توضح. ٥          
  .التخصص

واالنضمام إلى   مثل اإلنترنت،(المختلفة الالزمة طبق االستراتيجيات ت.  ٦          
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  مجال قضايا والتطورات الراهنة فيبال على دراية وعلم لتكون) وغيرها المنظمات المهنية
  .نزلي التربويالماالقتصاد 

  الصغيرة  لمجموعاتل حديثةطريقة ب التدريسفي  تمارس مقدرتها.  ٧          

   .والكبيرة

  .تها وتجديدهاالمالبس وصيان المالبس وأسس اختيار تنفيذمبادئ  تستخدم. ٨          

   المالبس لألعمار المختلفة ) تروناتاب( تطبق أسس وأساليب إعداد نماذج  .٩          

  المتاحة في البيئة المحيطة لتعليم االقتصاد المنزلي لموارد تستخدم بكفاءة ا. ١٠           

  ). على مستوى األسرة والمجتمع(            

  :الذهنيةالمهارات .٤

  : قادرة على أنالخريجة تكون       

   لمنزليفي تعليم االقتصاد ا المستمروالتطور التنمية المهنية  إلىاالحتياج  تدرك. ١

  . العلمي البحثالنظريات و قوم على ي التربوياالقتصاد المنزلي  تعليم وأن التربوي              

جميــع أفــراد و  تالــذا واحتــرام الفــرد شخصــية ةتنميــر و يفــي تطــو  األســرة تســتنتج دور. ٢
  .  الخاصة االحتياجات في ذلك ذوي األسرة بما
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واالحتياجــــات الغذائيــــة لألســــرة  لغــــذائيالنظــــام ا علــــىحلــــل العوامــــل التــــي تــــؤثر ت.  ٣
   .)ةيوالصح ، االقتصادية الظروف االجتماعية،  ة، البيئي العوامل الثقافية (والمجتمع 

  اإلعالنـاتمثـل  ( كمسـتهلكة قرارات الفرد واألسرة العوامل التي تؤثر على تستنتج. ٤          
 دواالقتصــا الثقافــة ، الماليــةلمــوارد ا ، واالقتصــاديةوالعوامــل االجتماعيــة  ، المنــتجتكلفــة 

 .  ) المحلي واإلقليمي

  . الصناعية لألقمشة من األلياف الطبيعية و  ةتحدد المصادر المختلف.  ٥             

  . تستنتج تأثير طرق األعداد والطهي المختلفة على القيمة الغذائية للطعام. ٦           

  .  المتعلم الذي أحرزه تقدممدى الاس قيم البيانات والنتائج لقيت. ٧      

  

  : المهارات العامة والمنقولة  .٤

  : قادرة على أنالخريجة تكون       

  . بين المتعلمين ةإيجابيعالقات خلق هم في اتس. ١            

  والموارد الثانوية األخر     السمعية والبصرية المناسبة  الوسائل تستخدم  .٢              

          .بكفاءة                  
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  . توظف التقنيات الالزمة لتحقيق نتائج جيدة في تعليم االقتصاد المنزلي .٣                  

  .  تمارس أساليب إدارة الوقت والضغوط التي تواجه المعلم والمتعلم .٤                   
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  ديةبرنامج الصناعات الجلل المعايير االكاديمية القياسية سادسا

يهدف برنامج الصناعات الجلدية إلى  إعداد خريج مؤهل للحياة المجتمعية         
والمهنية في مجال الصناعات الجلدية من خالل تنمية المعارف ، المهارات والسلوكيات 

الالزمة لميدان العمل المرتبط بالصناعة كالتصميم  واإلنتاج والتسويق في مجال 
  . الصناعات الجلدية 

يتضمن البرنامج خالل مرحلة البكالوريوس عناصر متعددة كالتصميم ، تكنولوجيا        
للصناعات الجلدية ، كيمياء الجلود ، صيانة أدوات ) الباترونات(التصنيع وٕاعداد النماذج 

ومعدات الصناعات الجلدية ، مراقبة الجودة ، إدارة مشروعات وتسويق الصناعات الجلدية 
 .  

  الصناعات الجلدية مجاالت عمل خريج 

  :يؤهل الخريج للعمل في المجاالت التالية  الصناعات الجلدية برنامج           

  .تصميم المالبس الجلدية ، األحذية والمصنوعات الجلدية االخري  .١
  ) .باترونات (  الصناعات الجلدية  لمنتجات اعداد نماذج .٢
 .مراقبة جودة إنتاج للصناعات الجلدية  .٣

 .بالمؤسسات الصناعية  الجلديةالصناعات في مجال  راتتقديم االستشا .٤

التعليم في مستويات التعليم الفني ومؤسسات التعليم العالي في مجال  .٥
  .   التخصص 
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  مواصفات خريج الصناعات الجلدية .١

يكون خريج برنامج باإلضافة إلى المواصفات العامة لخريج االقتصاد المنزلى ،         
  :  رًا على الصناعات الجلدية قاد

  .  في مجال الصناعات الجلدية ) الباترونات ( وٕاعداد النماذج  تصميم .١
 .فهم أساليب ومراحل تشغيل المنتجات المختلفة للصناعات الجلدية  .٢

المـــؤثرة علـــى ) الثقافيـــة ، االجتماعيـــة االقتصـــادية والبيئيـــة( العوامـــل  مراعـــاة .٣
 موضة الصناعات الجلدية 

 . ات في منتجات الصناعات الجلدية تقييم خصائص وأداء الخام .٤

 . حل المشكالت الفنية التي تواجه الصناعات الجلدية  .٥

إدارة العالقـــــات والتعامـــــل مـــــع العمـــــالء والمســـــتفيدين فـــــي مجـــــال الصـــــناعات  .٦
  .الجلدية 

  :المعرفة والفهم   .٢

  :  يكتسب الخريج المعارف والمفاهيم المتعلقة بكل من      

في  CAD)   ،( CAMنيع باستخدام برامج الكمبيوتروالتص مدور التصمي. ١     
  .الجــــلدية مجال  الصناعات 

بقضايا المستهلك ، القضايا التجارية ) نظــريًا وعمليًا (  معــالقة ودور التصمي. ٢     
  .الفنية في مجال الصناعات الجلدية والقضايا 
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٣٤ 
 

ة والمصنوعات الجلدية عمليات ما قبل اإلنتاج للمالبس الجلدية ، األحذي. ٣     
  .والتخطيط  لإلنتاج 

دور االختبارات والتقييم في صناعة المالبس الجلدية ، األحذية والمصنوعات . ٤     
  .   الجلدية  للعمليات الناجحة 

  . خصائص الخامات وتأثيرها على عمليات صناعة المنتجات الجلدية . ٥     

  . ل الصناعات الجلدية المفاهيم األساسية للسوق في مجا. ٦     

  . التشريعات والقوانين الخاصة بالصناعات الجلدية . ٧     

  . التقنيات المتاحة لمعالجة مشاكل البيئة المرتبطة بالصناعات الجلدية . ٨     

    : المهارات المهنية والعملية  . ٣

  :  يكون الخريج قادرًا على أن    

بتكار تصميمات حديثة متنوعة للصناعــات يطبق عنـــاصر وأسس التصميم إل. ١   
  .الجــلدية 

إلنتاج المـالبس الجلدية ، األحذية  ) باترونات ( يحــول أفكار التصميم إلى نمـــاذج . ٢    
  . والمصنوعات الجلدية 



 ة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادالھيئ
 

٣٥ 
 

لمنتجات الصناعات ) باترونات ( يستخدم الكمبيوتر إلنتاج تصميمات ونماذج . ٣    
  . الجلدية 

يطبق المفاهيم األســـاسية للصناعة في مواقع صناعات المالبس الجلدية ، األحذية . ٤    
  .   والمصنوعات الجلدية 

  يطور مراحل اإلنتاج للمنتجات والعمليات الصناعية في مجال الصناعات الجلدية. ٥    

  .للسوق في مواقع الصناعات الجلديةيوظف المفاهيم األســاسية . ٦    

  .االختبارات الطبيعية والكيميائية على الخامات والمنتج الجلدي يطبق . ٧    

 جودة منتج يستخدم األساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة اإلنتاج ، خفض التكاليف و . ٨    
  .الصناعات الجلدية 

  :   المهارات الذهنية . ٤

  :  يكون الخريج قادرًا على أن     

تبطة بمجال العمل والصناعات الجلدية من مصادرها يقيم ويحلل المعلومات المر . ١    
  .المختلفة 

  . يالحظ  ويحلل بيانات المنتج واإلنتاج . ٢    

  .اإلنتاج المناسبة لنوع المنتج الجلدي  وطرق يستنتج أساليب. ٣    
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  . يخطط لعمليات التصنيع في المهنة . ٤    

  ت الجلدية ويتنبأ باتجاهات السوق يحلل االتجاهات المستقبلية في موضة الصناعا. ٥    

  .يستنتج المعوقات التي قد تواجه العاملين في تطوير الصناعات الجلدية . ٦    

  :  المهارات العامة والمنقولة  .٥

  :يكون الخريج قادرًا على أن  

  .  يشارك في حل المشكالت المتعلقة بمجال الصناعات الجلدية . ١     

  . لوظيفية ذات الصلة بتصنيع وٕانتاج الصناعات الجلدية ينمي مهاراته ا. ٢     

  .يتابع المستحدثات التكنولوجية في مجال تصميم وتصنيع الصناعات الجلدية. ٣     
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  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة : سابعا

مجــــــــــــــــــــــاالت العلوم (%)
  الدراسة

  م

كيميـــــاء ، رياضــــــيات ، إحصـــــاء ، فســــــيولوجي ٢٢-٢٠
  .نبات ، حيوان ، علوم البيئة ، علم اإلدارة

  ١ علوم أساسية

لغـــة عربيـــة ، لغـــة إنجليزيـــة ، علـــم نفـــس ،علـــم ١٢_١٠
 .اجتماع،  حقوق إنسان ، إقتصاد

  ٢ علوم إنسانية

  ٣ تخصصية  وفقا لطبيعة كل تخصص ٤٦-٤٢

  ٤ تدريب ميداني  ساعات تدريبية في مجال التخصص ٧-٥

  ٥ مشروع  وفقا لمجال التخصصمشروع تطبيقي 5 - 3

ــــــــــــــــــــــــــــــا الحاسب اآللي وتطبيقاته في مجال التخصص 7 - 5 تكنولوجي
  المعلومات

٦  

مــواد تخصصــية مقررات تضاف وفقا لرسالة وأهداف كل كلية 10- 6
  تميزية

٧  

و  ،  ساعة معتمدة  ١٣٠ -١٢٤جمالى عدد الساعات التي يدرسھا الطالب للتخرج تتراوح بين إ
  . رقام العالمية في مجال التخصصألوفقا ل ذلك
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  المصطلحات:ثامنا
  مواصفات الخريج  .١

الخريج المتوقعة و الناتجة عن اكتساب المعارف ) قدرات/ كفاءة (جدارات 
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(والمهارات بعد 

  المعايير األكاديمية القومية .٢
ان جودة التعليم واالعتماد وتمثل الحد نقاط مرجعية تحددها الهيئة القومية لضم

.    األدنى من المعارف والمهارات المطلوبة الستيفاء متطلبات برنامج تعليمي معين
  

  المعايير األكاديمية  .٣
نقاط مرجعية تتبناها المؤسسة التعليمية ، بعد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان 

المعارف والمهارات المطلوب أن جودة التعليم واالعتماد ، تحدد فيها مجموعة 
يكتسبها الخريج ، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية التي حددتها 

  .  الهيئة
  

  النقاط المرجعية .٤
مجموعة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة الستكمال 

ية المؤسسة في وتساعد النقاط المرجع ما، مقررالجدارات المطلوبة من خريج 
   .مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في ضوء النقاط المرجعية
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  التعليميالبرنامج  .٥
األنشطة التعليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق جدارات و مجموعة من المقررات  

  .تخصص معين فيالخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
  المؤسسة التعليمية .٦

و كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمي جامعة أ
 ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 

  النتائج التعليمية المستهدفة .٧
/ تضعها مؤسسة تعليمية لبرنامج  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 

من المتعلم كنتيجة النتهائه من دراسة األنشطة  مقرر والتي تصف األداء المتوقع
  .التعليمية

  المعرفة والفهم  .٨
المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تعليمية والتي 

ويعني الفهم  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 
  .  دة العلميةإدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للما

  المهارات الذهنية  .٩
ٕادراكية تتضمن التفكير النقدي و اإلبداع ، و يشمل القدرة على قدرات  تعليمية و 

  .إعادة بناء وتقييم المعلوماتتطبيق و تحليل و 
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  المهارات المهنية  .١٠

مجال ما بهدف التطوير  فيالتدريبات العملية المتخصصة و طبيق المعلومات ت
    .الذاتي التطوير وأ في المهنةالناجح 

  :المهارات العامة أو االنتقالية .١١
في تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين و غالبا ما يحتاجها الطالب 

و هذه المهارات  .القدرات الذاتيةو تنمية  التعلم المستمرو التوظيف و  التعليم
التعلم  مع األرقام ولعمل في فريق والتعامل و ا على االتصالتتضمن القدرة 

  .الخ... القدرة على حل المشكالت اآلخرين والذاتي و التواصل مع 
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