كلية االقتصاد المنزلي
اتصاالت الكلية
جهة االت�صال :وكيلة الكلية
ت 02 - 6952000 :حتويلة 6336 :ف02 - 6952006 :
ngahwaji@kau.edu.sa
www.homeecon.kau.edu.sa

النشأة
مت افتتاح االقت�صاد املنزيل عام 1981هـ الف�صل الدرا�سي الثاين ب�شعبة واحدة وهي االقت�صاد املنزيل.
الرؤية
الريادة يف العلوم الرتبوية وال�صحية والتطبيقية لنه�ضة ورقي املجتمع وت�أكيد هويته الإ�سالمية با�ستخدام التقنيات احلديثة.

ت�سعى االق�سام العلمية من خالل ريادتها وتعدد تخ�ص�صاتها العلمية،ال�صحية ،الرتبوية ،التطبيقية ،البحثية و التقنية لتحقيق اجلودة ال�شاملة وت�أ�صيل الهوية
الإ�سالمية للأ�سرة واملجتمع ال�سعودي واالرتقاء به نحو احلداثة والتكنولوجيا من خالل �إعداد متميز للفتاه ال�سعودية.
مراكز خدمات متنوعة
ا�سم املركز :معمل املالب�س والن�سيج
مركز الطفولة

كلية االقتصاد المنزلي

الرسالة
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كلية االقتصاد المنزلي
الأق�سام و الدرجات العلمية
الق�سم/الربنامج
االقت�صاد املنزيل الرتبوي
درا�سات الطفولة
الغذاء والتغذية
املالب�س والن�سيج
الفنون الإ�سالمية
الإ�سكان و�إدارة املنزل
متطلبات الكلية:
الأق�سام العلمية:
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 47ساعة متطابات جامعة (ت�شمل � 27ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 9ساعات متطلبات كلية
� 60ساعة متطلبات ق�سم
� 14أو � 15ساعة مواد اختيارية (ح�سب التخ�ص�ص).

الدرجة العلمية
درجة البكالوريو�س
درجة البكالوريو�س
درجة البكالوريو�س
درجة البكالوريو�س
درجة البكالوريو�س
درجة البكالوريو�س
الأق�سام الإدارية
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128أو � 129ساعة (ح�سب التخ�ص�ص) للتخرج
تت�ضمن:
� 41ساعة متطلبات اجلامعة (ت�شمل � 26ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 12ساعة متطلبات كلية
� 61ساعة متطلبات ق�سم
� 12ساعة مواد اختيارية

الخطة الدراسية

متطلبات اجلامعة :تدر�س الطالبة املواد التالية:
امل�سار العلمي:
ال�ساعات املعتمدة� )46( :ساعة

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 110ر
 110ف
 101لغة
 100ح�سب

ريا�ضيات
فيزياء عامة
لغة اجنليزية ()1
حا�سب �آيل
مهارات ات�صال
اح�صاء عام
كيمياء
لغة اجنليزية ()2
�أحياء عامة
الثقافة الإ�سالمية
الثقافة الإ�سالمية
الثقافة الإ�سالمية
الثقافة الإ�سالمية
مهارات لغوية
التحرير الكتابي
مادة حرة ()1
مادة حرة ()2

 101مهر
� 110ص
 110ك

 102لغة
 110ح
� 101سلم
� 201سلم
� 301سلم
� 401سلم
 101عرب
 201عرب
حرة )(1
حرة ()2

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
46

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي تدريب

متطلبات �سابقة

3
3
 101لغة
2
2
2
2
3
3
3
3

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
عرب 101
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كلية االقتصاد المنزلي
ب ـ امل�سار االداري االن�ساين
ال�ساعات املعتمدة� )41( :ساعة
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

� 101سلم
 101عرب
 101لغة
 114ر
 100ح�سب

ثقافة �إ�سالمية
مهارات لغوية
لغة اجنليزية ()1
ريا�ضيات
حا�سب �آيل
مهارات التفكري والبحث
اح�صاء
لغة اجنليزية ()2
مهارات ات�صال
ثقافة �إ�سالمية
ثقافة �إ�سالمية
ثقافة �إ�سالمية
التحرير الكتابي
مادة حرة ()1
مادة حرة ()2

 101معلم
� 115ص

 102لغة
 101مهر

� 201سلم
� 301سلم
� 401سلم
 201عرب
( )1حرة
( )2حرة
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
41

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي تدريب

متطلبات �سابقة

2
3

3
3
3
2
2
2
3
3
3

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
عرب 101

متطلبات الكلية
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الكلية
ال�ساعات املعتمدة :تدر�س الطالبة (� )9ساعات معتمدة كمتطلب كلية للأق�سام العلمية (الغذاء والتغذية ،املالب�س والن�سيج ،والت�صميم الداخلي) و(� )12ساعة
معتمدة كمتطلب كلية للأق�سام الأدبية (اقت�صاد منزيل تربوي ،درا�سات الطفولة ،الفنون الإ�سالمية ،و�إدارة ال�سكن وامل�ؤ�س�سات).

1
2
3
4
5
6

ق ت 121
د ط 231

علم النف�س العام
�صحة الفرد
تنمية مهارات التفكري
�أ�س�س تغذية
�إدارة م�شروعات خا�صة
اختيار وتنفيذ املفرو�شات

 101معلم

غ ت 111
�أ �أ م 320
م ن 221
املجموع

3
3
3
3
3
3
18

3
3
3
3
3
1

4

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي تدريب

متطلبات �سابقة
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كلية

االقتصاد المنزلي
توصيف المفرر

ق.ت  121علم النف�س العام
علم النف�س وميادينه �أ�سا�س البناء النف�سي يف القر�آن الكرمي .الدوافع
والعمليات العقلية ،الذكاء وخ�صائ�صه و ال�شخ�صية والعوامل امل�ؤثرة يف تكوينها
وال�ضغوط النف�سية � ،إ�سهامات علماء النف�س امل�سلمني وغري امل�سلمني.
 IS101تنمية مهارات التفكري
من متطلبات اجلامعة للأق�سام العلمية يف الكلية.
�أ�أم� 320إدارة م�شروعات خا�صة
املفهوم احلقيقي لإدارة امل�شروعات من حيث الوظائف والأ�صول العلمية
للإدارةتو�ضيح وظائف املنظمة مل�ساعدة الطالبة على تكوين فكرة �إدارية
علمية لإن�شاء م�شروع اقت�صادي يف �أي جمال درا�سة اجلدوى االقت�صادية
للم�شاريع.

د ط � 231صحة الفرد
تعترب املادة مدخال تعريفيا ملفاهيم ال�صحة الأ�سا�سية .التعريف مب�سببات
انت�شار الأمرا�ض .دور الفرد والعائلة واملدر�سة لتح�سني م�ستوى ال�صحة.
غ ت� 111أ�س�س التغذية
مكونات الغذاء  :الكربوهيدرات – الربوتني – الدهون – الأمالح املعدنية
والفتيامينات واملاء و اله�ضم واالمت�صا�ص والتمثيل الغذائي  .م�صادر هذه
العنا�صر يف الأطعمة وموا�صفات الغذاء املتوازن وعالقته بال�صحة العامة.
م ن 221اختيار وتنفيذ امل�شروعات
الأنواع املختلفة ملفرو�شات الأثاث املنزيل واخلامات املنا�سبة لها والأ�ساليب
الفنية ال�صحيحة يف تنفيذ كل من ال�ستائر و الأغطية – الو�سائد وغريها:.
الطباعة  ،الت�ضريب  ،التطريز اليدوي والآيل  ،الن�سيج امل�ضاف ،الكلف
واملكمالت املتنوعة.
12:59:13 PM
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قسم

اإلسكان وإدارة المنزل
اتصاالت القسم
جهة االت�صال :رئيس القسم
ف6952006 :

Hom.hhm@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/economics

النشأة
عام 1982م.

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 129ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 41ساعة متطلبات اجلامعة (ت�شمل � 26ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 12ساعة متطلبات كلية
� 61ساعة متطلبات ق�سم
� 15ساعة مواد اختيارية.
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( :الإ�سكان و�إدارة املنزل ) ( -م�سار �إدارة ال�سكن وامل�ؤ�س�سات)
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة61 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

�إ �إ م 120
�إ �إ م 220
�إ �إ م 221
�إ �إ م 223
�إ �إ م 224
�إ �إ م 225
غ ت 320
�إ �إ م 321
�إ �إ م 322
�إ �إ م 325
�إ �إ م 327
�إ �إ م 329
�إ �إ م 350
�إ �إ م 423
�إ �إ م 424
�إ �إ م 426
�إ �إ م 450
�إ �إ م 451

�إدارة املوارد الأ�سرية ()1
�إدارة املوارد الأ�سرية ()2
الأدوات والأجهزة املنزلية
نباتات الزينة وتن�سيق الزهور
�إ�سكان الفئات اخلا�صة
ال�سكن و تاثيثه
تطبيقات فنية يف الغذاء
العالقات الأ�سرية

اقت�صاديات الأ�سرة وتر�شيد اال�ستهالك

�أدوات و�أجهزة امل�ؤ�س�سات
االر�شاد اال�سري
�إدارة امل�ؤ�س�سات
تكنولوجيا الو�سائط املتعددة
التدريب العملي على �إدارة املنزل
ممار�سة مهنة
�إدارة احلفالت وامل�ؤمترات
�إدارة جودة امل�ؤ�س�سات
م�شروع بحثي

3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
5
3
5
3
5

3
2
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2

2
2
2
2
2
4
2
6
3
4
6

-

�إ �إ م 120
�إ �إ م 225
غ ت 111
�إ �إ م 220
�إ �إ م 221
�إ �إ م 321
�إ �إ م 220
�إ �إ م 100

�إ �إ م  ، 220 -322-غ ت 320

�إ �إ م 423
�إ �إ م 329
�إ �إ م 101

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

اإلسكان وإدارة المنزل
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( الإ�سكان و�إدارة املنزل ) ( -م�سارالت�صميم الداخلي  -ب )
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 47ساعة متطابات جامعة (ت�شمل � 27ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 9ساعات متطلبات كلية
� 60ساعة متطلبات ق�سم
� 12ساعة مواد اختيارية
مقررات الق�سم الإجبارية
ال�ساعات املعتمدة60 :

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

�إ �إ م 210
�إ �إ م 211
�إ �إ م 212
�إ �إ م 213
�إ �إ م 214
�إ �إ م 215
�إ �إ م 216
�إ �إ م 217
�إ �إ م 311
�إ �إ م 312
�إ �إ م 314

ا�ستديو الت�صميم الداخلي1

12

�إ �إ م 315

13

�إ �إ م 316

14

�إ �إ م 361

15
16

�إ �إ م 360
�إ �إ م 413

17

�إ �إ م 414

18

�إ �إ م 415

19

�إ �إ م 416

20

�إ �إ م 417

تاريخ الأثاث والت�صميم الداخلي ()1

نظريات اللون
ر�سم معماري
نظريات الت�صميم الداخلي
تقنية خامات
ا�ستوديو الت�صميم الداخلي 2
(من�ش�أت �سكنية)
مبادئ �إن�شاءات

تاريخ الأثاث والت�صميم الداخلي ()2

الإ�ضاءة
طرق عر�ض
ا�ستوديو الت�صميم الداخلي ()3
(من�ش�آت ادارية)
نظم التحكم البيئي
�أ�ستوديو الت�صميم الداخلي ()4
(من�ش�آت جتارية)
مبادئ ت�صميم الأثاث
ممار�سة مهنة
ا�ستديو الت�صميم الداخلي ()5
(ر�سومات تنفيذية)
بحث م�شروع التخرج
�أ�ستوديو الت�صميم الداخلي ( ) 6
(م�شروع التخرج)
التدريب ال�صيفي
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

4
3
3
3
3
3
4
3
3
2
3

2
3
2
2
3
3
1
3
3
1
2

6
3
4
8
3
3

-

�إ �إ م 214
�إ �إ م 210
�إ �إ م 213-214- 210
�إ �إ م 210-215- 213
�إ �إ م 211- 214
�إ �إ م 316- 212
�إ �إ م 216- 212

4

1

8

-

�إ �إ م 216- 217

3

3

-

-

�إ �إ م 217

4

1

8

-

�إ �إ م 316-315

3
3

2
3

3
-

-

�إ �إ م 315- 311
�إ �إ م 361

3

2

6

-

�إ �إ م 361-217- 213

1

-

3

-

�إ �إ م 361

5

1

9

-

�إ �إ م 415- 414

60

-

-

-

�إ �إ م 318
-
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قسم

اإلسكان وإدارة المنزل
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة 15 :
م�سار ادرة ال�سكن وامل�ؤ�س�سات
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

�إ �إ م 246
�إ �إ م 247
�إ �إ م 340
�إ �إ م 341
�إ �إ م 342
�إ �إ م 347
�إ �إ م 440
�إ �إ م 447
�إ �إ م 448
�إ �إ م 449

رعاية امل�سنني
املراهقة وال�شباب ورعايتهم
عالقات عامه
التنمية وم�شكالتها
العناية باملالب�س واملن�سوجات
�صيانة املرافق ال�سكنية
قراءات باللغة االجنليزية
برامج �أ�سرية
علم نف�س مهني
�إدارة امل�شرتيات وامل�ستودعات

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
2
2
2
3
2
3
3

2
2
2
-

-

متطلبات �سابقة

�إ �إ م 225
ق ت 121
�إ �إ م 329

مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة12 :
م�سار الت�صميم الداخلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

�إ �إ م 331
�إ �إ م 332
�إ �إ م 333
�إ �إ م 334
�إ �إ م 335
�إ �إ م 336
�إ �إ م 337
�إ �إ م 430
�إ �إ م 432
�إ �إ م 433
�إ �إ م 434
�إ �إ م 435
�إ �إ م 436
�إ �إ م 437

تطبيقات احلا�سب الآيل
درا�سات ان�سانية
ت�صميم جرافيك
الت�صوير الفتوغرايف
ت�صميم حدائق ()1
ر�سم حر
تاريخ الفنون الإ�سالمية
عقود وموا�صفات
املدار�س احلديثة يف الت�صميم الداخلي

ت�صميم �أثاث احلديث
ت�سويق
العمارة التقليدية والرتاث
ر�سم تنفيذي للأثاث
ت�صميم حدائق ()2
املجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42

1
3
1
1
1
1
3
3
3
1
3
3
1
1
-

4
4
4
4
4
4
4
4
-

-

�إ �إ م 216
�إ �إ م 216
�إ �إ م 216
�إ �إ م 216
�إ �إ م 215
�إ �إ م 216
�إ �إ م 211
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توصيف المقررات

تو�صيف مقررات م�سار �إدارة ال�سكن وامل�ؤ�س�سات
�إ �إ م  120ادارة املوارد اال�سرية ( ) 1
�أ�س�س �إدارة موارد الأ�سرة من خالل التفكري الإداري ال�سليم واتخاذ القرارات
بالأ�سلوب العلمي  ،العالقة بني �أدارة املوارد الأ�سرية والإدارة العلمية والفكر
الإداري يف الإ�سالم و ن�ش�أة هذا العلم كميدان للدرا�سة .املراحل العملية
الإدارية  ،على دور القيم والأهداف وامل�ستويات فى الإدارة والعوامل امل�ؤثرة
يف ا�ستخدام الأ�سرة ملواردها املتاحة.
�إ �إ م  220ادارة املوارد الأ�سرية ()2
تطبيق �أ�س�س علم الإدارة علي �شئون الأ�سرة حلل ما يعرت�ض الأ�سرة من م�شكالت
�إدارية تتعلق باملوارد اال�سرية ( الدخل املايل – الوقت -الطاقة – املعلومات –
القدرات – املهارات ...........الخ ) درا�سة و�صفية وحتليلية وتقييمية تتعلق
بالأبعاد الثالثة للعمل املنزيل .من اجل تب�سيطها وتوفري الوقت واجلهد.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 120
�إ �إ م  221االدوات واالجهزة املنزلية
�أهمية ا�ستخدام الأدوات والأجهزة املنزلية يف كفاءة االداء و توفري الوقت و
اجلهد مع الإملام باملواد و اخلامات التي ت�صنع منها الأدوات والأجهزة املنزلية
وخ�صائ�صها االنواع املختلفة من االدوات والأجهزة املنزلية� ,أ�س�س اختيارها ,
ت�شغيلها  ,تركيبها والعناية بها بهدف �إطالة عمرها اال�ستهالكي.
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�إ �إ م  223نباتات الزينة وتن�سيق الزهور
الأزهار املقطوفة و كيفية ا�ستخدامها فى عمل تن�سيقات خمتلفة و املحافظة
عليها لأطول فرتة ممكنة  ،مع درا�سة كيفية ا�ستخدام النباتات و الزهور فى
التن�سيقات اخلا�صة وفى جتميل املبانى .
               
�إ �إ م  224ا�سكان الفئات اخلا�صة
املوا�صفات اخلا�صة والربامج املتعلقة بفئات من ال�سكان لهم احتياجات
�سكنية مميزة مثل كبار ال�سن وذوي احلاجات اخلا�صة بفئاتهم املختلفة
وارتباط ذلك بواقع املجتمع ال�سعودي
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 225
�إ �إ م  225ال�سكن وت�أثيثه
الأ�س�س و املفاهيم املتعلقة بتجهيز و ت�أثيث امل�سكن ،من حيث اختيار املوقع
املنا�سب للم�سكن و�شروطه ،و ت�أثيث فراغاته ،مع درا�سة العوامل التي تراعى
عند اختيار الأثاث و �أ�س�س ترتيبه و تن�سيقه ،بالإ�ضافة �إىل مكمالت جتميل
امل�سكن وو�سائله .
               
�إ �إ م  246رعاية امل�سنني
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درا�سة �سيكولوجية امل�سنني يف �ضوء احتياجاتهم و خ�صائ�صهم الف�سيولوجية
و البيولوجية و االجتماعية و النف�سية ورعايتهم �صحيا و اجتماعيا و اقت�صاديا
و نف�سيا و دور اال�سرة و م�ؤ�س�سات املجتمع جتاه امل�سن من اجل حتقيق التوافق
النف�سي و االجتماعي له .
�إ �إ م  247املراهقة وال�شباب ورعايتهم
خ�صائ�ص مرحلتي املراهقة و ال�شباب و �أهم التغريات امل�صاحبة للنمو يف
هذه املراحل � ،أهم امل�شكالت التي يتعر�ضون لها يف هذه املراحل و كيفية و�ضع
حلول لها ب�أ�سلوب علمي منظم � ،أ�ساليب رعاية الأبناء يف هذه املراحل و دور
امل�ؤ�س�سات املعنية بذلك
غ ت  320تطبيقات فنية يف الغذاء
تدريب الطالبة على ابراز النواحي اجلمالية املختلفة يف تزيني االطعمة
واملوائد واالطباق  .كما يخ�ص�ص جزء كبري من املادة لتزيني وعمل الكيك
ب�أنواع خمتلفة من التغطية با�ستخدام �أدوات خا�صة
متطلبات �سابقة ،ت غ 111
�إ �إ م  321العالقات الأ�سرية
الأ�سرة ،مفهومها وخ�صائ�صها ،وظائفها و�أ�شكالها .الزواج يف ال�شريعة الإ�سالمية.
التكيف والتوافق الأ�سري من الناحية العاطفية والثقافية واملادية واجلن�سية.
دور الأ�سرة يف حتقيق ال�ضبط االجتماعي .اثر التغري االجتماعي على العالقات
الأ�سرية – الظواهر وامل�شكالت الأ�سرية يف املجتمع ال�سعودي و�سبل عالجها
�إ �إ م  322اقت�صاديات الأ�سرة وتر�شيد اال�ستهالك
اقت�صاديات اال�سرة ا�ستخدام مواردها بطريقة ر�شيدة وب�أ�سلوب علمي
من خالل التخطيط املايل و االنفاقي و اال�ستهالكي لبنود النفاق مبيزانية
اال�سرة  ،وتطبيق ذلك عملي ًا يف ظل ال�سلوك الإ�سالمي الذي ينادى بالتو�سط
واالعتدال يف الإنفاق يف �شتى ال�صور.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 220
�إ �إ م  325ادوات و�أجهزة امل�ؤ�س�سات
الأدوات والأجهزة امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سات اخلدمية املختلفة و تركيبها وطرق ت�شغيلها
والعناية بها و�صيانتها – وطرق و�أ�ساليب حتديد نوعيتها ،و �أ�س�س اختيارها.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 221
�إ �إ م  327الإر�شاد الأ�سري
�أ�ساليب الإر�شاد الأ�سري ونظرياته ومهاراته واالجتاهات احلديثة يف هذا
املجال ،التعامل مع املواقف و ال�صعوبات التي تواجه الأ�سرة بالأ�ساليب
العلمية للإر�شاد فيما يتعلق باملواقف احلياتية .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 321
�إ �إ م � 329إدارة امل�ؤ�س�سات
الت�صنيفات املختلفة مل�ؤ�س�سات خدمة املجتمع �,أهدافها  ,اهميتها  ,ا�ساليب
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ادارتها  .كما يت�ضمن املقرر درا�سة الهياكل و اخلرائط التنظيمية لهذه
امل�ؤ�س�سات و االدارات املختلفة بها .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 220
�إ �إ م  340عالقات عامة
العالقات العامة وتطور ن�ش�أتها ومبادئها و�أهدافها ووظائفها ون�شاطاتها,
ومواقعها يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سات و�أهمية دور االت�صاالت الإدارية
وعنا�صرها وو�سائلها يف العالقات العامة .ب�أ�س�س ت�صميم وتطبيق برامج
العالقات العامة بامل�ؤ�س�سات.
�إ �إ م  341التنمية وم�شكالتها
التنمية و�أهميتها باملجتمعات والنامية ،م�ؤ�شرات التنمية  ،وابعاد عمليات
التنمية  ،بع�ض النظريات احلديثة فى التنمية واهم امل�شكالت التى تعوق
عمليات التنمية الأقت�صادية والأجتماعية .م�شكالت الفقر والبطالة والأمية
وال�صحة والتلوث البيئى  ،العوامل التى تدفع عمليات التنمية �إىل الأمام .
جهود اململكة باخلطط التنموية .
�إ �إ م  342العناية باملالب�س واملن�سوجات
املن�سوجات امل�ستخدمة يف املالب�س واملفرو�شات وكيفية اختيارها وطرق العناية
بها �أثناء عمليات الغ�سل والتجفيف و�أثر املياه امل�ستخدمة ومواد التنظيف
والتبيي�ض وطرق �إزالة البقع املختلفة والكي و�أدواته وطرق تخزين املالب�س
واملن�سوجات واملفرو�شات وحفظها ،ودرا�سة اخلامات املقوية واملبطنة والعازلة
لها وكيفية التعامل معها للحفاظ على رونقها .
�إ �إ م � 347صيانة املرافق ال�سكنية
بع�ض مهارات ال�صيانة الأولية للأثاثات واملرافق ال�سكنية وجتديدها والتي
ت�شمل ال�صيانة املنزلية لل�سباكة والأعمال ال�صحية �،أعمال الكهرباء �،أعمال
النجارة � ،أعمال الدهانات وتركيب ورق احلائط .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 225

�إ �إ م  423التدريب العملي على �إدارة املنزل
م�سئوليات ربة الأ�سرة املختلفة و مهارة �إدارة املنزل بطريقة علمية تطبيقية
حتت �إ�شراف الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،من خالل الإقامة يف منزل خم�ص�ص
لذلك داخل مبنى الكلية متار�س فيه الطالبات كاللوظائف الإدارية املرتبطة
ب�إدارة املنزل.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م  - 322-220ت غ 320

�إ �إ م � 426إدارة احلفالت وامل�ؤمترات
وحدة �إدارة احلفالت وامل�ؤمترت و�أ�س�س تخطيط و�إدراة احلفالت وامل�ؤمترات
واالجتماعات والندوات واملهرجانات الداخلية واخلارجية باملنازل وقاعات
االحتفاالت والفنادق وم�ؤ�س�سات الإعا�شة و�أ�ساليب ال�ضيافة واال�ستقبال التي
تتنا�سب مع كل منها ،و طرق الت�سعري و�أنواع البوفيهات وتنظيم القاعات ح�سب
نوع االحتفال وكيفية �إبرام العقود و�شروطها مع مراعاة ا�ستخدام الآداب
والفنون الإ�سالمية يف التعامل وال�ضيافة.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 423
�إ �إ م  448علم نف�س مهني
مفهوم علم النف�س املهني  ,اهدافه  ,التوافق النف�سي و املهني للعامل  ,و كيفية
قيا�سه  ,حتقيقه للعامل يف املهن املختلفة  .درا�سة لتحليل العامل والعمل و
ظروف العمل الطبيعية �سيكولوجية االدارة و التنظيم واالمن ال�صناعي و
احلوادث و تقومي الوظائف.
متطلبات �سابقة ،ق ت 121
�إ �إ م  449ادارة امل�شرتيات وامل�ستودعات
�أ�سا�سيات ال�شراء وطرقه للب�ضائع املختلفة وطرق ا�ستالمها وتخزينها التخزين
ال�سليم وتطبيقاتها على امل�ؤ�س�سات اخلدمية و�إدارة احلفالت وامل�ؤمترات.
متطلبات �سابقة� 329 ،إ �إ م
�إ �إ م � 450إدارة جودة امل�ؤ�س�سات
�إدارة اجلودة واجلودة ال�شاملة  ,مفهومها ،تطورها التاريخى ودور الرواد
الأوائل ،مفهومها من املنظور الأ�سالمى� ،أهميتها� ،أبعادها،عنا�صرها ،
�أهدافها  ،العوامل امل�ؤثرة عليها ،طرق قيا�سها،املوا�صفات القيا�سية الدولية
لإدارة اجلودة � ،أ�ساليب حت�سني اجلودة  ،قيا�س م�ستوى الأداء والتح�سني
امل�ستمر ،تطبيقات فى امل�ؤ�س�سات الأنتاجية واخلدمية مع الرتكيز على
امل�ؤ�س�سات اخلدمية..
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 329
�إ �إ م  451م�شروع بحثي
املهارات الأ�سا�سية للبحث العلمى و تطبيقاتها من خالل �إعداد بحث علمى
بتناول م�شكلة بحثية مرتبطة ب�أحد جماالت  ،ثم جمع البيانات و حتليلها
�إح�صائي ُا و مناق�شة النتائج بطريقة علمية و الو�صول �إىل �أهم التو�صيات
وتقدمي البحث فى �صورة مكتملة.
متطلبات �سابقةIS101 ،
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�إ �إ م  350تكنولوجيا الو�سائط املتعددة
تنمية مهارات الطالبات يف ا�ستخدام تكنلوجيا الو�سائط املتعددة (كامريا
الت�صوير ال�ضوئي،الفيديو  ،برامج احلا�سب الآيل  ) ...يف املنا�سبات واملواقف
احلياتية املختلفة
متطلبات �سابقةCPIT100 ،

�إ �إ م  424ممار�سة مهنة
اجلوانب النظرية اخلا�صة بكيفية االلتحاق باملهن وقوانينها و�أخالقياتها
وتطبيق ذلك من خالل تدريبها يف امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ب مثل دور رعاية
امل�سنيني ودور املعوقني وامل�ست�شفيات ودور الأيتام وال�سكن الداخلي والفنادق و
جماالت العمل املتاحة للخريجة وم�شكالت املهنة.
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تو�صيف مقررات م�سار الت�صميم الداخلي
�إ �إ م  210ا�ستوديو الت�صميم الداخلي ( ) 1
الت�صميم الداخلي و�أ�صول الر�سم الهند�سي واملنظوراحلر ،و املهارات اليدوية
والتقنية و االبتكارية ،و املعرفية مببادئ الت�صميم –الإيقاع ،االتزان ،التكرار،
االن�سجام ،الت�ضاد  ،الن�سب والتنا�سب  ،الرتكيز  ،الوحدة – والقيا�سات
الأنرثوبومرتية والأرجونومية ،و الو�صول للت�صميم اجليد بالتفاعل مع عنا�صر
الت�صميم – نقطة  ،خط � ،شكل ،لون ،ملم�س ،ظل ونور– من خالل تعميق
مفهوم اخلطة ال�شاملة يف الت�صميم الداخلي .
�إ �إ م  211تاريخ الأثاث و الت�صميم الداخلي ( ) 1
االثاث والعمارة يف الع�صور القدمية والكال�سيكية والو�سطى الأوروبية ،
واملفردات الت�صميمية للعمارة اال�سالمية من الع�صر االموي حتى الرتكي
 .الت�صميم الداخلي واالثاث لع�صور النه�ضة مت�ضمنة الطرز االجنليزية
والفرن�سية  .و خ�صائ�ص و�سمات كل طراز و متييز بني الطرز لعنا�صر
الت�صميم الداخلي والأثاث ي الع�صور املختلفة
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 214
�إ �إ م  212نظريات اللون
اهم اال�س�س واملبادئ لنظريات اللون  ،وتطبيقها يف مناذج من اعمال امل�صممني
العامليني .وتنمية مهارات االخراج اللوين ب�إ�ستخدام ا�ساليب خمتلفة ( الوان مائية
– جوا�ش – با�ستيل – ر�صا�ص ) و�ضع ر�ؤية ت�صميمية للخطط اللونية املختارة
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 210
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�إ �إ م  213ر�سم معماري
الر�سم املعماري والهند�سي  ،من خالل درا�سة العمليات الهند�سية و الإ�سقاط
الأفقي والر�أ�سي واملقاطع املختلفة للتعبري عن الأفكار الت�صميمية للفراغات
الداخلية وت�شمل ( امل�ساقط االفقية – القطاعات الر�أ�سية – الواجهات) وما
تت�ضمنه من تفا�صيل للفتحات املعمارية املختلفة وال�سالمل  ،ت�أ�سي�س مهارات
الر�سم ثالثي الأبعاد لعنا�صر البيئة املعمارية للفراغات الداخلية واخلارجية.
               
�إ �إ م  214نظريات الت�صميم الداخلي
ماهية الت�صميم ومفرداته ومفاهيمه الأولية و عنا�صر الت�صميم و الت�شكيالت
املجردة يف البعدين  ،وكيفية تطبيقها يف الثالثة ابعاد .و مبادئ الت�صميم ب�شكل
عام و طرق التنظيم ( اخلطي ,املحوري ,الإ�شعاعي ,ال�شبكي ,التجميعي) ،
نظريات و طرق الت�صميم اال�سا�سية.
�إ �إ م  215تقنية خامات
خامات الت�شطيب والنهو للفراغات الداخلية واخلارجية للمن�ش�آت � ،أحدث
اخلامات املوجودة بال�سوق العاملي واملحلي  ،واال�سم العلمي والتجاري املتداول
لكل خامة  .ا�س�س اختيار اخلامات يف م�شاريع الت�صميم الداخلي  ،خ�صائ�ص
وطرق القيا�س والرتكيب للخامات املختلفة

�إ �إ م  216ا�ستديو الت�صميم الداخلي ( 2املن�شات ال�سكنية)
امل�شاريع ال�سكنية املتكاملة من حيث الدرا�سات النظرية ،امليدانية ،التحليلية
والتطبيقية حلل م�شاكل الفراغات ال�سكنية مبا يتالئم مع االحتياجات
الوظيفية والبيئية واجلمالية والإن�سانية لتهيئة فراغ �سكني ي�صلح جلميع فئات
املجتمع ثقافيا واقت�صاديا.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 214-213-210
�إ �إ م  217مبادئ �إن�شاءات
العنا�صر الإن�شائية املكونة للفراغ املعماري و�أ�ساليب ونظم الإن�شاء املرتبطة بها ،
مراحل البناء من الت�أ�سي�س وحتى الت�شطيبات  ،مواد البناء و ا�شرتاطات الت�صميم
والتنفيذ املرتبطة بكل من احلوائط واال�سقف وال�سالمل والأر�ضيات ومواد العزل
والت�شطيبات  ،مع التطبيق يف مناذج من القطاعات الر�أ�سية واالفقية للمن�ش�آت .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 213-215-210
�إ �إ م  311تاريخ الأثاث والت�صميم الداخلي ()2
اجتاهات العمارة الغربية فى ع�صر التنوير – بداية الثورة ال�صناعية فى
�أوربا –االجتاهات التلقيطية فى عمارة القرن التا�سع ع�شر  -حركة الفن
و ال�صنائع – االجتاهات الرومان�سية –– اجتاه الفن اجلديد و خا�صة فى
بلجيكا و �أ�سبانيا  –-بدايات الفنون الت�شكيلية  -التعليم واملدار�س املعمارية
احلديثة –�أعمال الرواد الأوائل فى تلك الفرتة  ،و الربط بني الإنتاج املعماري و
الت�صميم الداخلي واالثاث  ،اهم النماذج الت�صميمية للإجتاهات املعا�صرة.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 211-214
�إ �إ م � 312إ�ضاءة
تطبيق �أ�س�س ت�صميم الإ�ضاءة ال�صناعية  ،ا�شرتاطات الت�صميم والعوامل
امل�ؤثرة يف التوزيع الفعلي ل�شدة الإ�ضاءة –مراحل الت�صميم وح�ساب عدد وحدات
الإ�ضاءة املطلوبة للفراغ تبعا للوظيفة وذلك من خالل م�شروع تطبيقي.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 316-212
�إ �إ م  314طرق عر�ض
�أ�ساليب عر�ض االفكار الت�صميمية (بو�سرت – عرو�ض تقدميية – لوحات -
مناذج) وكيفية ت�صميم منهجية لأ�سلوب العر�ض تبع ًا لنوعية املو�ضوع الت�صميمي
املطلوب  ،تنمية املهارات ال�شخ�صية لدى الطالبة لعر�ض افكارها الت�صميمية.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 212-216
�إ �إ م  315ا�ستديو الت�صميم الداخلي ( 3املن�شات الإدارية)
امل�شكالت الت�صميمية الداخلية للفراغات الإدارية من خالل الرتكيز على
املتطلبات الوظيفية االدارية ومدى ت�أثريها يف مرونة ت�صميم الفراغات
الداخلية  ،وعالقتها بالهيكل االن�شائي ومايتطلبه من معاجلة عنا�صر
الت�صميم �إخراج امل�شاريع ب�إ�ستخدام برامج الر�سم باحلا�سب الآيل
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 217-216
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�إ �إ م  316نظم حتكم بيئي
العنا�صر امل�ؤثرة يف البيئة الداخلية للفراغات �أ�ساليب املعاجلات البيئية والتجهيزات
الفنية يف مراحل الت�صميم الدرا�سة القيا�سية لعالقة الإ�ضاءة الطبيعية وال�صناعية
– والدرا�سة التحليلية للتهوية الطبيعية والو�سائل املختلفة للتهوية ال�صناعية،
ودرا�سة املعاجلات لل�صوت تبعا لوظيفة الفراغات الداخلية املتنوعة.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 217
�إ �إ م  331تطبيقات احلا�سب الآيل
برامج الإظهار الهند�سي للت�صميم الداخلي بوا�سطة احلا�سب الآيل وذلك
من خالل ا�ستخدام برنامج (الأتوكاد )2009ببعدين والر�سم بثالث �أبعاد,
ا�ستخدام (الرثدي ماك�س) ) و برنامج الفوتو�شوب املحدث لإظهار الألوان
والإ�ضاءة والظالل للإخراج والإظهار النهائي .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 216
�إ �إ م  332درا�سات ان�سانية
االعتبارات الإن�سانية ذات العالقة التبادلية بني الت�صميم الداخلي وامل�ؤثرات
الف�سيولوجية وال�سيكولوجية للمجتمع وت�أثرها باحلالة الثقافية واالقت�صادية،
والتي تنعك�س بدورها على عمليات الإبداع واالبتكار .وتدريب على البحث
العلمي وكيفية اختيار العينات وجمع البيانات وحتليلها وتطبيق النتائج يف
عمليات الت�صميم
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 216

�إ �إ م  335ت�صميم احلدائق 1
تخطيط وت�صميم احلدائق الداخلية واخلارجية املرتبطة باملبنى وعالقتها
بالت�صميم الداخلي  ،من خالل العنا�صر للحديقة وا�ستخدامها يف الت�صميم
ونبذة تاريخية عن ت�صميم احلديقة و العوامل امل�ؤثرة على ت�صميمها  ,الفراغ
وخ�صائ�صه ومكوناته  ,امل�سطحات اخل�ضراء واحلدائق و�أ�س�س الت�صميم تبعا
للوظيفة  ,وذلك من خالل م�شروع تطبيقي حلديقة منزلية �أو حديقة عامة
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 216

�إ �إ م  337تاريخ الفنون الإ�سالمية
تاريخ العمارة والفنون الإ�سالمية وحتليل مفرداتها وعنا�صرها الزخرفية
وحتليل خ�صائ�صها الإبداعية ،من االجتاهات الفنية وامل�ؤثرات الدينية
واالجتماعية وحتليل بع�ض الأعمال القدمية واملعا�صرة ال�ستخراج الأ�س�س
واملفاهيم الت�صميمية التي ميكن اال�ستفادة منها يف جمال
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 211
�إ �إ م  360مبادئ ت�صميم الأثاث
درا�سة حتليلية لطرز الأثاث ( من امل�صري القدمي اىل ع�صر النه�ضة ) ،
املفاهيم الت�صميمية املرتبطة بها  ،لإدراك القيا�سات وال�سمات واخل�صائ�ص
املختلفة لكل منها  .درا�سة حتليلية لنماذج من االثاث القدمي لإ�ستخراج
�أهم اخل�صائ�ص والقيا�سات واملفاهيم الت�صميمية لتطبيقها يف و�ضع افكار
ت�صميمية لوحدات من االثاث املعا�صر
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 315-311
�إ �إ م  361ا�ستديو الت�صميم الداخلي ( 4من�ش�أت جتارية)
درا�سة وحتليل امل�شكالت الت�صميمية اليجاد جمال داخلى يخدم خمتلف
الوظائف يف املن�ش�آت التجارية من خالل الدرا�سات النظرية ،امليدانية،
التحليلية والتطبيقية  ،املعاجلات البيئية للفراغات الداخلية  ،وطرح حلول
ت�صميمية تعك�س االجتاهات املتنوعة املكت�سبة لدى الطالبة من درا�ستها
التاريخية للأثاث والت�صميم الداخلي  .واالخراج النهائي للم�شاريع ب�إ�ستخدام
برامج الر�سم باحلا�سب الآيل
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 316-315
�إ �إ م  413ممار�سة مهنة
مار�سة مهنة الت�صميم الداخلي يف ( املكاتب اال�ست�شارية – الوحدات االنتاجية
– املعار�ض املتخ�ص�صة ) املمار�سة املهنية يف �سياق عملي ودرا�سة م�شروعات
الت�صميم .احتياجات �سوق العمل لإعداد الطالبة وتنمية قدراتها القيادية
والتنظيمية لإدارة م�شروعات الت�صميم الداخلي  .ال�شروط واملوا�صفات
والعقود وت�شغيل العمال والتعاقد مع العميل .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 361

كلية االقتصاد المنزلي

�إ �إ م  333ت�صميم جرافيك
�أ�س�س ومبادئ الت�صميم بالكمبيوتر وامكانية اال�ستفادة منها يف �أخراج
امل�شروعات الت�صميمية وعمل الت�صميم الإعالين للم�صمم من �شعار وبو�سرت
با�ستخدام برامج احلا�سب الآيل املتعددة وبتطبيق القيم واملفاهيم الت�صميمية
وكيفية �إظهارها ب�صور �إبتكارية تعك�س الفكر الإبداعي للم�صمم.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 612
�إ �إ م  334الت�صوير الفتوغرايف
�أنواع الكامريات والعد�سات والفالتر والأفالم ا�س�س الت�صوير الفوتوغرايف
وتدريب على ا�ستخدام الت�صوير يف عر�ض امل�شروعات ودقة املالحظة يف
نقل التفا�صيل يف وحدات الأثاث وعنا�صر الت�صميم الداخلي و الت�صوير من
الطبيعة واملناطق الرتاثية لدعم و�سائل االت�صال ب�أ�ساليب اال�ستلهام وعالقتها
بالتفكري الإبداعي.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 216

�إ �إ م  336ر�سم حر
الر�سم احلر للإ�سكت�شات  ،ت�أكيد فكرة ت�صميمية وحتويلها ال�سكت�ش مرئي
لنماذج من املج�سمات واملناظري .كيفية الإخراج بالو�سائط املختلفة بداية
بالقلم الر�صا�ص واحلرب ثم الألوان واخلامات املتعددة ،والتدريب على ر�سم
املناظري الداخلية واخلارجية مع احلفاظ على الن�سبة والتنا�سب بني الكتل
والفراغات.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 216
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�إ �إ م  414ا�ستوديو الت�صميم الداخلي (  ) 5ر�سومات تنفيذية
الت�صميمات التنفيذية مل�شروعات الت�صميم الداخلي املقرتحة يف (م�شروع التخرج).
مراجعة وتطوير الر�سومات املعمارية للت�صميم االبتدائي للم�شروع ،و�إعداد
الر�سومات التنفيذية الكاملة للم�ساقط الأفقية والواجهات والقطاعات ،التفا�صيل
املعمارية للت�شطيبات الداخلية واخلارجية والأثاث الثابت بالفراغات ،وتفا�صيل
عنا�صر تن�سيق املوقع العام مبا يتالءم مع امل�شروعات املقرتحة يف بحث التخرج .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 361-217-213
�إ �إ م  415بحث م�شروع تخرج
درا�سة بحثية متهيدية مل�شروع التخرج تقوم فيها الطالبة ب�إعداد بحث منفرد
يف احد جماالت الت�صميم الداخلي من خالل اختيار م�شاريع ت�صميمية متميزة
تعالج ق�ضايا ت�صميمية غري تقليدية وال منطية ملختلف االبنية العامة و يت�ضمن
البحث درا�سات نظرية  ،حتليلية  ،ميدانية للم�شاريع املقرتحة للتخرج.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 361
�إ �إ م  416ا�ستديو الت�صميم الداخلي ( 6م�شروع تخرج)
ت�صميم امل�شروع املقرتح يف الدرا�سات البحثية ملقرر بحث م�شروع التخرج ,
والدرا�سات املعمارية التف�صيلية يف مقرر ا�ستديو الت�صميم الداخلي  5وكيفية
و�ضع الهداف والإ�سرتاتيجيات حلل امل�شكالت الت�صميمية بامل�شروع  ,و ترجمة
نتائج التحليل البحثي للم�شروع يف و�ضع البدائل الت�صميمية ,
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 415-414
�إ �إ م  417تدريب �صيفي
برنامج �أ�سا�سي لت�أهيل الطالبات قبل التخرج من خالل املمار�سة الفعلية
للتخ�ص�ص يف امل�شروعات وال�شركات املتخ�ص�صة يف جمال العمارة الداخلية
والأثاث� ،أ�ساليب �ضبط التنفيذ و�إدارة امل�شروعات والأ�س�س التي يجب اتباعها
لإدارة عمليات التنفيذ للموقع ومراقبة مراحلها� ،أهمية عمل برنامج زمني
يحدد مراحل التنفيذ و�ضرورة ت�سجيل وتوثيق التعديالت التي تطر�أ �أثناء
التنفيذ على الر�سومات .تقدم تقريرا ووثائق تو�ضح �أدءها يف التدريب  .تقومي
التقرير من الق�سم العلمي واعتماده.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 361

كلية االقتصاد المنزلي
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�إ �إ م  430عقود وموا�صفات
العلوم التطبيقية ذات ال�صلة باخلامات امل�ستخدمة يف الت�صميم الداخلي و�صفاتها
وخ�صائ�صها � .أ�صول ح�ساب الكميات واملقاي�سات وطرق تقدير التكاليف اخلا�صة
بالتنفيذ وكيفية كتابة العقود وو�ضع املوا�صفات من خالل ت�صميم اجلداول
القيا�سية وفق الر�سومات التنفيذية التي يجب �أن ي�ضعها امل�صمم يف االعتبار
�أثناء عمل الدرا�سات الوظيفية واجلمالية واالقت�صادية للم�شروع.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 414
�إ �إ م  432املدار�س احلديثة يف الت�صميم الداخلي
الفنون الت�شكيلية والتطبيقية والعمارة والت�صميم الداخلي يف الفن املعا�صر
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.احلركات واملدار�س الفنية التي باتت تقرتن ب�أفكار احلداثة ودوافع و�أهداف
مبدعي كل منها من خالل ا�ستعرا�ض اجتاهات العمارة الغربية يف الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين :الكال�سيكية اجلديدة – عمارة التقنية العالية
,العمارة العقالنية – النقدية الإقليمية – الع�ضوية احلديثة – التفكيكية
–التعبريية –امل�ستقبيلة –العمارة الإ�ستعارية البيئية (الكونية)
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 311-318
�إ �إ م  433ت�صميم �أثاث حديث
�أهم اال�س�س واملعايري الواجب �إتباعها عند ت�صميم �أثاث حديث  ،من خالل
�إتباع الطالبة لأحد املناهج التي ت�ساعدها يف �إيجاد البدائل الت�صميمية لفل�سفة
الإجتاه املتبع  ،حتدده الطالبه الفكر الت�صميمي املميز مل�صممني يتبعون هذا
الإجتاه وحققوا العامليه .تتدرب الطالبه على كيفية �إبتكار ت�صميم �أثاث حديث
يجمع بني اال�صالة واملعا�صرة يف الت�صميم  ،وي�ؤكد الهوية املحلية.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 318-360
�إ �إ م  434ت�سويق
مبادئ علم الت�سويق يف جمال الت�صميم الداخلي والأثاث ،واهم الأن�شطة
الت�سويقية التي ت�ساعد على �إر�ضاء العمالء وحتقيق رغباتهم وثقتهم  ،عمل
درا�سات اجلدوى لتحقيق مراكز تناف�سية قوية يف �سوق العمل  ،و عالقتها
باملتغريات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع املحلي واملجتمع الدويل.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 318
�إ �إ م  435العمارة التقليدية والرتاث
العمارة التقليدية باململكة ومدى ت�أثرها بالعوامل البيئية واالجتماعية
والثقافية  ,وحتليل �أ�س�س الت�صميم واملفردات الرتاثية امل�ستخدمة بكل �إقليم
والتي ارتبطت باملناخ ال�سائد و�سمات البيئة الطبيعية واملوقع اجلغرايف وثقافة
املجتمع  ,حتليل القيم الرتاثية الكامنة ب�أمناط العمارة التقليدية ال�سائدة
ك�أ�سا�س لتدعيم وتنمية اجتاه الت�صميم املعا�صر املعرب عن الهوية الثقافية
للمجتمع ويتوافق مع احتياجات ومتطلبات تكنولوجيا الع�صر احلديث.
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 315-311
�إ �إ م  436ر�سم تنفيذي للأثاث
مهارات ر�سم القطاعات التف�صيلية التي تو�ضح �أنواع الرتاكيب و اللحامات
و الو�صالت املختلفة لتنفيذ قطع الأثاث املركب (هيكلي  ,ذو امل�سطحات).
العدد والأدوات واملاكينات والأخ�شاب ومعرفة مراحل تنفيذ الأثاث داخل
الور�شة وادراك الفرق بني اخلامات املختلفة وامكانية توظيفها معا .
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 318-360
�إ �إ م  437ت�صميم حدائق ()2
مهارة ت�صميم العنا�صر التف�صيلية والأثاث باحلديقة مبا يتنا�سب مع نوعية
احلديقة ووظيفتها العنا�صر (النباتات – الأر�ضيات – املياه –الأثاث
–العنا�صر الت�شكيلية) التي تك�سبها ال�شخ�صية املميزة من خالل �إعداد
م�شروع متكامل
متطلبات �سابقة� ،إ �إ م 318
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اإلسكان وإدارة المنزل
عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذه
زينب محمد حقي

�إدارة منزل
 1988حلوان م�صر

zhakki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zhakki
زينب محمد عبدالجليل

ادارة املنزل -ادارة الأ�سرة والطفولة
 1975حلوان م�صر

zabdulgalil@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/zabdulgalil

الأ�ساتذه امل�ساعدات
ابتسام محمد خميس

الت�صميم الداخلي والأثاث
 2006حلوان م�صر

ekmes@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ekmes
سماح محمد سامي حمدان

�إدارة م�ؤ�س�سات الأ�سرة و الطفولة
 2006حلوان م�صر

sabdelghani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sabdelghani
سماح محمد سعيد مشرف

�إدارة م�ؤ�س�سات الأ�سرة و الطفولة
 1999حلوان م�صر

الأ�ساتذه امل�شاركات

مايسة محمد الحبشي

أمل عبدالخالق محمود عواد

�إدارة املنزل
 2000املنوفية م�صر

ت�صميم داخلي
 1986حلوان م�صر

awaad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/awaad
عال علي سليمان

الت�صميم الداخلي والأثاث
 1984جامعة حلوان م�صر

asuleman@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asuleman

melhabashy@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/melhabashy
مرفت عبدالعزيز نصر

هند�سة معمارية :
 2000القاهرة م�صر

manasr@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/manasr
ندى عبدالعزيز النافع

التخطيط املعماري
� 2005ساوث بنك بريطانيا

مها محمد إمام الحلبي

nalnafaa@kau.edu.sa

melhalabi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/melhalabi

املحا�ضرات

مهجة إمام إمبابي حسن

نادية عبداهلل عقباوي

ت�صميم داخلي
 1988حلوان م�صر

mehassan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mehassan
نجالء سيد حسين

�إدارة م�ؤ�س�سات الأ�سرة و الطفولة
 1991حلوان م�صر

nsmohamed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nsmohamed

ادارة ال�سكن وامل�ؤ�س�سات
 2008جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

naqabewi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/naqabewi
وفاء عبدالرحمن صعيدي

�إدارة الت�سويق
 1981جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

wsaeedi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/wsaeedi

كلية االقتصاد المنزلي

هند�سة معمارية
 1992القاهرة م�صر

www.kau.edu.sa/nalnafaa
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االقتصاد المنزلي التربوي
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�سم
ف02- 6952006 :

Hom.edu@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/homeecon

النشأة

�أن�شئ ق�سم االقت�صاد املنزيل الرتبوي عام 1981م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 129ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 41ساعة متطلبات اجلامعة (ت�شمل � 26ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 12ساعة متطلبات كلية
� 61ساعة متطلبات ق�سم
� 15ساعة مواد اختيارية.
ال�ساعات املعتمدة 61 :

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ق ت 111
ق.ت 121
ق ت 222
ق ت 323
ق ت 331
ق ت 332
ق ت 334
ق ت 351
ق ت 434
ق ت 435
م ن 210
م ن 211
م ن 310
م ن 410
غ ت 212
غ ت 321
غ ت 415
�أ�أم 221
�أ�أم 322

مدخل اقت�صاد منزيل
علم النف�س العام
علم نف�س النمو
علم النف�س الرتبوي
الو�سائل التعليمية
�أ�س�س املناهج وتنظيماتها
طرق تدري�س االقت�صاد املنزيل 1
تطبيقات غذائية ملناهج التعليم العام
طرق تدري�س االقت�صاد املنزيل 2
التدريب امليداين
الت�صميم والتطريز اليدوي
ومالب�س الأطفال
ت�صميم ازياء()1

ت�صميم وتنفيذ املالب�س املنزلية وال�صباح

احلبك (الرتيكو والكور�شية)
�إعداد الأطعمة
تخطيط الوجبات الغذائية
�إعداد وحفظ الأطعمة
الأدوات والأجهزة املنزلية

اقت�صاديات الأ�سرة وتر�شيد اال�ستهالك
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
4
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
61

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
2
2
3
2
1
3
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3

متطلبات �سابقة

                ق.ت 121
2
               
               
3
                ق.ت 222
               
ق.ت  ،331ق.ت 332
               
4
غ.ت 321
4
                ق.ت 333
               
ق.ت 434
               
12
4
4
م.ن 211
4
4
غ.ت 111
3
غ.ت 111
3
غ.ت 212
3
3

               
               
               
               

162
1/11/11 9:42:56 AM

���� �������� �������.indd 162

قسم

االقتصاد المنزلي التربوي
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة15 :
م

رمز ورقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7

ق ت 241
ق ت 342
ق ت 401
ق ت 402
ق ت 424
ق ت 442
ق ت 443

�أ�صول الرتبية الإ�سالمية
الإدارة املدر�سية

قراءات يف التخ�ص�ص باللغة الإجنليزية

تطبيقات احلا�سوب يف التعليم
ال�صحة النف�سية
نظام التعليم يف اململكة
�إدارة ال�صف

املجموع

توصيف المقررات

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
21

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
2
3
3
3

متطلبات �سابقة

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
3
               
               
               
               
               
               

               
               
               
               

ق.ت  121علم النف�س العام
علم النف�س وميادينه �أ�سا�س البناء النف�سي يف القر�آن الكرمي الدوافع والعمليات
العقلية ،الذكاء وخ�صائ�صه ال�شخ�صية والعوامل امل�ؤثرة يف تكوينها وال�ضغوط
النف�سية �إ�سهامات علماء النف�س امل�سلمني وغري امل�سلمني.

ق.ت  222علم نف�س النمو
مراحل النمو يف الطفولة واملراهقة ومبادئ النمو والعوامل امل�ؤثرة فيه وكذلك
اخل�صائ�ص النف�سية لكل مرحلة يف املظهر اجل�سمي والعقلي واالنفعايل
واالجتماعي .امل�شكالت يف كل مرحلة والطرق العلمية لدرا�سة النمو.

م.ن  210الت�صميم والتطريز اليدوي ومالب�س الأطفال
فن زخرفة الن�سيج والتطريز وتطورهما  ،الغرز امل�ستخدمة يف الفروع ،وح�شو
امل�ساحات �أو ذات العقد والغرز ذات الزخارف فوق طيات القما�ش ،اخليوط
واخلامات امل�ضافة الإبر واملقويات و�أدوات التطريز .مراحل منو الطفل وطرق
ر�سم الباترون الأ�سا�سي لهذه املراحل .اخلامات وعنا�صر التجميل لهذه
املالب�س.

ق.ت � 241أ�صول الرتبية الإ�سالمية
الرتبية و خ�صائ�صها و�أهدافها و�أهميتها ،و�صلتها بالعلوم الأخرى .العوامل
امل�ؤثرة يف مفهوم الرتبية (املجتمع ،الثقافة ،الطبيعة الب�شرية) .الرتبية
الإ�سالمية ،م�صادرها و خ�صائ�صها وو�سائطها و �أ�سالبها و تطبيقها يف
التن�شئة االجتماعية و حل م�شكالت املجتمع.

غ.ت � 212إعداد الأطعمة
درا�سة الأ�س�س العلمية امل�ستخدمة يف �إعداد الأطعمة مع الرتكيز على اخلوا�ص
الطبيعية والكيميائية للأطعمة املختلفة .و�إ�ستخدام وت�أثري �أنواع احلرارة على
خوا�ص الطعام.
متطلبات �سابقة ،غ.ت 111

م.ن  310ت�صميم وتنفيذ املالب�س املنزلية وال�صباح
�أنواع مالب�س النوم – قمي�ص النوم والبيجاما اخلا�صة مبالب�س ال�صباح
والتعديالت الالزمة يف الباترون الأ�سا�سي لكل من مالب�س النوم ومالب�س
ال�صباح و �أنواع الأن�سجة واخلامات امل�ستخدمة لتنفيذهما.
متطلبات �سابقة ،م.ن 211

�أ�.أ.م  221الأدوات والأجهزة املنزلية
�أهمية ا�ستخدام الأدوات والأجهزة املنزلية يف كفاءة الأداء وتوفري الوقت
واجلهد ،مع الإملام باملواد واخلامات التي ت�صنع منها الأدوات والأجهزة
املنزلية وخ�صائ�صها و�أ�س�س �إختيارها  ،ت�شغيلها  ،تركيبها والعناية بها بهدف
�إطالة عمرها اال�ستهالكي.

غ.ت  321تخطيط الوجبات الغذائية
جداول حتليل الأطعمة  ،وتخطيط الوجبات با�ستخدام املر�شد الغذائي الهرمي
ونظام البدائل الغذائية املقننات الغذائية و�صفات الوجبة الغذائية املتوازنة.
متطلبات �سابقة ،غ.ت 111

كلية االقتصاد المنزلي

ق.ت  111مدخل �إقت�صاد منزيل
مفهوم االقت�صاد املنزيل من الناحية التاريخية والفل�سفية االجتاهات املتجددة
لهذا العلم ،النظرة التكاملية  ،عالقته بالعلوم الأخرى والتكنولوجيا ،والفر�ص
الوظيفية .تدريب الطالبات على �إبراز دورهن ك�أخ�صائيات اقت�صاد منزيل
تربوي يف حل ق�ضايا املجتمع.

م.ن  211ت�صميم �أزياء ()1
�أ�س�س وعنا�صر الت�صميم.و�أ�س�س بناء ور�سم الأجزاء املكونة للمالب�س والأ�س�س
الفنية لر�سم اجل�سم الب�شري للمر�أة .مقرتحات خلطوط ت�صميميه للمالب�س
ال�صباحية التلوين با�ستخدام الألوان اخل�شبية ،واخل�شبية املائية ،و�ضع
املالم�س اللونية للتعبري عن اخلامة امل�ستخدمة وتوظيفها يف الت�صميمات،
وتو�صيف الت�صميمات املقرتحة.
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االقتصاد المنزلي التربوي
�أ�.أ.م  322اقت�صاديات الأ�سرة وتر�شيد الإ�ستهالك
املعلومات واملهارات املرتبطة ب�إقت�صاديات الأ�سرة والرت�شيد الإ�ستهالكي،
والتي متكنها من �إ�ستخدام مواردها بطريقة ر�شيدة وب�أ�سلوب علمي منظم من
خالل التخطيط املايل والإنفاقي والإ�ستهالكي لبنود الإنفاق مبيزانية الأ�سرة
يف جميع جماالت احلياة الأ�سرية و�أي�ض ًا متكنها من �إتخاذ قرارات ال�شراء
الر�شيدة لكل �أنواع ال�سلع واخلدمات  ،وتطبيق ذلك عملي ًا يف ظل ال�سلوك
الإ�سالمي الذي ينادي بالتو�سط والإعتدال يف الإنفاق.
ق.ت  323علم النف�س الرتبوي
عملية التعلم والتعليم من حيث �أهدافها و�شروطها و�أنواعها و نظريات التعلم
وتطبيقاتها الرتبوية والفروق الفردية والأ�س�س النف�سية لعملية التعلم والتعليم
و انتقال �أثر التدريب وتقومي العملية التعليمية.
متطلبات �سابقة ،ق.ت 121
ق.ت  331الو�سائل التعليمية
مفهوم و�أهمية و�سائل االت�صال املختلفة ودورها يف العملية التعليمية وتدريب
الطالبة على �إنتاجها وا�ستخدامها مع اال�ستفادة من �إمكانيات البيئة املحلية.
ق.ت  334طرق تدري�س �إقت�صاد منزيل ()1
بع�ض امل�صطلحات الرتبوية التي تهم معلمة االقت�صاد املنزيل وبع�ض طرق
التدري�س التي تتبعها ملهارات التدري�سية التنفيذية مب�ستوياتها املختلفة .
الرتيب على على بع�ض املهارات التدري�سية التي تتطلبها طرق التدري�س من
خالل التدري�س امل�صغر
متطلبات �سابقة ،ق.ت  331ق.ت 332
ق.ت � 332أ�س�س املناهج وتنظيماتها
مفاهيم املختلفة للمناهج قدمي ًا وحديث ًا  ،وبالأ�س�س التي يبنى عليها املنهج
ومكوناته  ،ثم التعر�ض لتنظيمات املناهج املختلفة  ،ودرا�سة تقومييه ملناهج
االقت�صاد املنزيل مبراحل التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية.
متطلبات �سابقة ،ق.ت 222
ق.ت  342الإدارة املدر�سية
مفهوم الإدارة ب�صفة عامة والإدارة الرتبوية والإدارة املدر�سية  .و�أدوار هيئة
املدر�سة والهيكل التنظيمي للجهاز الإداري والفني لوزارة الرتبية والتعليم
وقواعد اختيار مديري ووكالء املدار�س.

ق.ت  402تطبيقات احلا�سوب يف التعليم
�أهمية ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية التعليم وتنمية قدرة الطالبة على
ا�ستخدام وا�ستخراج املعلومات الالزمة والتي تخدم تخ�ص�صها.
م.ن  410احلبك (الرتيكو والكرو�شيه)
املبادئ واملهارات الأ�سا�سية واال�ستخدامات املختلفة لفن احلبك ( الرتيكو
والكرو�شيه ) وكيفية العناية بها ،مع تدريب الطالبة على توظيف الغرز
املختلفة يف تطبيقات ملب�سية وفنية مبتكرة.
غ.ت � 415إعداد وحفظ الأطعمة
القواعد الأ�سا�سية لإعداد وعمل املعجنات اخلوا�ص الطبيعية للمكونات
املختلفة الأ�سا�س العلمي للطرق امل�ستخدمة يف حفظ الأغذية ،مع التطبيق
العلمي ملختلف الطرق.
متطلبات �سابقة ،غ.ت 212
ق.ت  424ال�صحة النف�سية
معنى ال�صحة النف�سية والتوافق النف�سي وتعريفاتها ومفاهيمها وحمكاتها
ومظاهرها  .مع بيان امل�شكالت واال�ضطرابات النف�سية التي ترثي معرفة
الطالبة ب�أهميتها و�أثرها  .وبيان �أهمية دور املنظمات االجتماعية املختلفة يف
ال�صحة النف�سية للفرد
ق.ت  434طرق تدري�س �إقت�صاد منزيل ()2
ببع�ض طرق التدري�س  .كما يهدف �إىل التعرف على �أهمية التقومي الرتبوي
ودوره يف حت�سني العملية التعليمية �أنواع املقايي�س والغر�ض من كل نوع ،
�أنواع املقايي�س و الغر�ض من كل نوع� .أنواع االختبارات التح�صيلية و املعلمية
و تطبيقها يف جمال االقت�صاد املنزيل و حتليل التفاعل اللفظي احلادث يف
الف�صل لتح�سني العملية التعليمية.
مطلبات �سابقة ،ق.ت 333
ق.ت  435التدريب امليداين
نظام التدريب امليداين وواجبات الطالبة واملعلمة �أثناء التدريب امليداين
ومناق�شة املواقف التدري�سية وامل�شكالت وكيفية التغلب عليها مع التدريب
الفعلي للتدري�س بواقع �أربعة �أيام يف الأ�سبوع تتدرب خاللها على مهارات
التخطيط للتدري�س و انتاج الو�سائل التعليليمة .تدريبها على طرق التدري�س و
�أ�ساليب التقومي و تفاعلها مع تلميذاتها و زميالنهاو نعليم الكبار.
متطلبات �سابقة ،ق.ت 434

كلية االقتصاد المنزلي

ق.ت  351تطبيقات غذائية ملناهج التعليم العام
الإحتياجات الغذائية للفئات اخلا�صة ( وقائية وعالجية ) ومناق�شة مفهوم
التثقيف الغذائي ودرا�سة وحتليل العادات الغذائية يف اململكة والدول العربية .
تنفيذ بع�ض التطبيقات الغذائية وفق ًا ملناهج الإقت�صاد املنزيل يف التعليم العام.
متطلبات �سابقة ،غ.ت 321

ق.ت  442نظام التعليم يف اململكة
ال�سيا�سة التعليمية يف اململكة  .ن�ش�أة وتطور النظام التعليمي والعوامل امل�ؤثرة
فيه  .التقدم الذي حدث يف اململكة للمراحل التعليمية املختلفة و التعليم
اخلا�ص و تعليم الكبار و حمو الأمية و التعليم الفني و التدريب املهني و التعليم
العايل.

ق.ت  401قراءات يف التخ�ص�ص باللغة الإجنليزية
تنمية قدرات الطالبة على الإطالع والقراءة باللغة الإجنليزية يف جمايل
االقت�صاد املنزيل والرتبية وذلك مبراجعة الدوريات العلمية املتخ�ص�صة
و�شبكة املعلومات.

ق.ت � 443إدارة ال�صف
مفهوم الإدارة ال�صفية و�أهميتها ،و�أهدافها ،ووظائفها ،و�أ�ساليبها
وا�سرتاتيجياتها ،والعوامل امل�ؤثرة يف التعلم ال�صفي ،البيئة ال�صفية والتفاعل
ال�صفي ،ودور املعلم يف �إدارة ال�صف.
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االقتصاد المنزلي التربوي
عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذه امل�شاركات
إقبال أحمد عطار

الإر�شاد الأ�سري والزواجي
1987م جامعة �سان فران�سي�سكو �أمريكا

eattar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/eattar
سميحة محمود محمود

طرق تدري�س
1983م جامعة حلوان م�صر

smahmoud@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smahmoud
سميرة هاشم باروم

التعليم العايل
1997م جامعة �أم القرى ال�سعودية

sbaroum@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sbaroum

الأ�ساتذه امل�ساعدات
إيناس عبيداهلل سرور

االقت�صاد املنزيل الرتبوي
2007م جامعة والية �أيوا �أمريكا

isoroor@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/isoroor
خديجة عبدالحي مشهور

ال�صحة النف�سية
 2001م كلية الرتبية للبنات ال�سعودية

kmashhour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kmashhour

سارة منصور طاشكندي

الرتبية
1991م جامعة جورج وا�شنطن �أمريكا

smtashkandi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/smtashkandi
عواطف عبدالعزيز لبني

نهى عبدالرحمن قاروت

املناهج وطرق التدري�س
2002م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

ankarowtbc@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nkarowt
نور محمد ناس

طرق تدري�س االقت�صاد املنزيل
2007م جامعة كاليفورنيا �سكرمنتيو �أمريكا

الو�سائل التعليمية
1996م جامعة �أم القرى ال�سعودية

�إدارة تربوية وتخطيط
2000م جامعة �أم القرى ال�سعودية

الإدارة الرتبوية
1981م جامعة جنوب كاليفورنيا �أمريكا

علوم تربوية
1997م جامعة عني �شم�س م�صر

الإدارة والتخطيط الرتبوي
1989م جامعة �أم القرى ال�سعودية

aalabani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aalabani
مريم عبدالقادر سالمة

msalamah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/msalamah
نجاة محمد الصائغ

nalsaigh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nalsaigh

nnass@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nnass
هيفاء رضا هزازي

hhazazzi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hhazazzi
وفاء حسن صائغ

wsaigh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wsaigh

املحا�ضرات
أريج عبدالعزيز شاهيني

الإقت�صاد املنزيل الرتبوي
2006م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

ashaheeni@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ashaheeni
ماجدة أحمد بركات

االقت�صاد املنزيل الرتبوي
2006م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

mbarakat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbarakat

كلية االقتصاد المنزلي
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الغذاء والتغذية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�سم
ف02 - 6952006 :

Hom.fnu@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/homeecon
النشأة

�أن�شيء ق�سم الغذاء و التغذية عام 1981م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 47ساعة متطابات جامعة (ت�شمل � 27ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 9ساعات متطلبات كلية
� 60ساعة متطلبات ق�سم
� 12ساعة مواد اختيارية
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( -الغذاء والتغذية( - )-م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة60:

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

غ ت 111
�أ 130
�أ 131
ك 131
غ ت 212
غ ت 213
غ ت 214
غ ت 321
غ ت 324
غ ت 326
غ.ت 327
غ ت 328
غ ت 421
غ ت 422
غ ت 423
غ ت 424

�أ�س�س تغذية
الأحياء الدقيقة
علم وظائف الأع�ضاء
الكيمياء الع�ضوية
�إعداد الأطعمة
�صحة الغذاء
كيمياء حيوية
تخطيط الوجبات الغذائية
التغذية خالل مراحل احلياة
التغذية املتقدمة()1
التطورات احلديثة يف التغذية
التثقيف الغذائي
تقييم احلالة الغذائية
التغذية العالجية
تغذية متقدمة ()2
بحث تطبيقي (�أ)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2

2

17

غ ت 425

الإ�ست�شارات الغذائية

3

2

2

18
19

غ ت 428
غ ت 429

بحث تطبيقي (ب)
تدريب ميداين

3
6

2
-

2
12

املجموع

60

3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3

متطلبات �سابقة

�أ 110
�أ 110
ك 110
غ.ت 111
�أ 130
ك 131
غ.ت 111
غ.ت 321
�أ  ،131غ.ت 214
ELCA102

غ.ت 321
غ.ت  ،321غ.ت 326
غ.ت 326
غ.ت 327
COMM 101

غ.ت 421
غ.ت 424
غ.ت 422
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الغذاء والتغذية
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة 12 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7

غ ت 225
غ ت 226
غ ت 323
325غ ت
غ ت329
غ ت 426
غ ت 427

قراءات باللغة الإجنليزية يف
الغذاء والتغذية
�إدارة خدمات الطعام
اجلوانب الثقافية للغذاء
التغذية الوقائية
�أ�س�س �إعداد طعام للجماعات
تغذية املجتمع
التغذية والإعالم
املجموع

توصيف المقررات

غ ت � 111أ�س�س تغذية
مكونات الغذاء :الكربوهيدرات – الربوتني – الدهون – الأمالح املعدنية
والفتيامينات واملاء اله�ضم واالمت�صا�ص والتمثيل الغذائي .م�صادر هذه العنا�صر
يف الأطعمة املختلفة وموا�صفات الغذاء املتوازن وعالقته بال�صحة العامة.
�أ  130الأحياء الدقيقة
الكائنات الدقيقة من ناحية تركيبها وطرق ت�صنيفها وت�سميتها وحفظها،
منوها وتكاثرها والعوامل امل�ؤثرة على احتياجاتها الغذائية .الأدوار الهامة لهذه
الكائنات يف جماالت الغذاء،والطب،وال�صناعة ،و�أهم الأمرا�ض امليكروبية
التي ت�صيب الإن�سان وكيفية النت�شارها ومقاومتها.
متطلبات �سابقة� ،أ 110
�أ  131علم وظائف الأع�ضاء
�أجهزة اجل�سم املختلفة من حيث تركيبها و�أق�سامها ووظائفها الف�سيولوجية.
كما يت�ضمن املقرر درا�سة الأع�ضاء احل�سية و جهاز الغدد ال�صماء ووظائفها.
متطلبات �سابقة� ،أ 110

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
12

ال�ساعــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3
1
3
3

متطلبات �سابقة

                غ.ت 111
               
                غ.ت 111
               
                غ.ت 111
               
                غ.ت 111
غ.ت  ، 212غ ت 321
               
4
                غ.ت 111
               
مهر 101

               
               
               
               

غ ت � 213صحة الغذاء
�صالحية الغذاء لال�ستهالك الآدمي من ناحية التدهور والف�ساد والتلوث
والت�سمم والأمرا�ض التي تنقل عن طريق الغذاء وكيفية التحكم فيها.
متطلبات �سابقة� ،أ 130
غ ت  214كيمياء حيوية
�أ�سا�سيات الكيمياء احليوية املتعلقة بالرتكيب الكيميائي و طرق الت�سمية و�أ�س�س
التق�سيم لكل من الكربوهيدرات والربوتينات والليبيدات وخوا�صها الطبيعية
والكيميائية و�أهم التفاعالت احليوية لها .اخلوا�ص العامة للأنزميات و تركيب
و خوا�ص الأحما�ض النووية.
متطلبات �سابقة ،ك 131
غ ت  225قراءات باللغة الإجنليزية يف الغذاء والتغذية
خمتارات من الكتب وامل�صادر العلمية يف الغذاء والتغذية باللغة الإجنليزية
بهدف �إك�ساب الطالبة القدرة على قراءة و�صياغة م�صطلحات يف الغذاء
والتغذية باللغة الإجنليزية.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111

غ ت � 212إعداد الأطعمة
الأ�س�س العلمية امل�ستخدمة يف �إعداد الأطعمة مع الرتكيز على اخلوا�ص
الطبيعية والكيميائية للأطعمة املختلفة والت�أثريات احلا�صلة عليها �أثناء
الإعداد وطرق الطهي املختلفة .
متطلبات �سابقة ،غ ت 111

غ ت  321تخطيط الوجبات الغذائية
جداول حتليل الأطعمة املختلفة ،وتخطيط الوجبات با�ستخدام املر�شد الغذائي
الهرمي ونظام البدائل الغذائية و املقننات الغذائية وو�صفات الوجبة الغذائية
املتوازنة.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111

كلية االقتصاد المنزلي

ك  131الكيمياء الع�ضوية
الروابط الكيميائية املختلفة للمركبات الع�ضوية .الت�صنيف وامل�سميات
للمركبات الع�ضوية املختلفة تبع ًا للمجموعة الوظيفية للمركب ،التفاعالت
الكيميائية املختلفة ،املركبات ذات العالقة بالغذاء والتغذية مثل الكربوهيدرات
والربوتينات والدهون .البرتول وم�شتقاته.
متطلبات �سابقة ،ك 110

غ ت � 226إدارة خدمات الطعام
�أ�س�س الإدارة ملن�ش�آت خدمات الطعام من خالل درا�سة العمليات الإدارية
والت�شغيلية التي تتم يف هذه املن�ش�آت بهدف تقدمي خدمات طعام ذات جودة
عالية .الأنواع املختلفة ملن�ش�آت خدمات الطعام.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111
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الغذاء والتغذية
غ ت  323اجلوانب الثقافية للغذاء
العوامل امل�ؤثرة يف العادات الغذائية للإن�سان والعالقة بني النمط الغذائي
والعوامل االجتماعية والبيئية والنف�سية واالقت�صادية يف ت�شكيل اخللفية
الثقافية للفرد واملجتمع جلميع دول العامل.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111
غ ت  324التغذية خالل مراحل احلياة
التغريات الف�سيولوجية واالحتياجات الغذائية و العوامل التي ت�ؤثر عليها يف
مراحل العمر املختلفة .درا�سة تطبيقية على تقدير االحتياجات الغذائية و
ت�صميم وجبات متوازنة وفق احتياجات كل مرحلة عمرية.
متطلبات �سابقة ،غ ت 321
غ ت  325التغذية الوقائية
كيفية الوقاية من الأمرا�ض وامل�شاكل ال�صحية املرتبطة بالتغذية عن طريق
التعرف علي دور الغذاء والعنا�صر الغذائية الالزمة ل�سالمة و�صحة الإن�سان.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111
غ ت  326تغذية متقدمة ()1
تركيب ومتثيل العنا�صر الغذائية الكربى :الكربوهيدرات والربوتينات
والليبيدات .وكذلك درا�سة االرتباط والتداخل فيما بينها من حيث التمثيل
الغذائي .درا�سة الإنزميات والهرمونات الداخلة يف عمليات التمثيل الغذائي.
متطلبات �سابقة� ،أ  131غ ت 214
غ ت  327التطورات احلديثة يف التغذية
املواقع العلمية ذات العالقة بالغذاء والتغذية على �شبكة املعلومات وكيفية
البحث يف قواعد املعلومات العلمية وتقومي م�صداقيتها .التدريب على �أدبيات
احلوار ومهارات املناظرة والتحليل والنقد والتفكري الإبداعي.
متطلبات �سابقةELCA102 ،
غ ت  328تثقيف غذائي
مفهوم التثقيف الغذائي وا�ستخدامه لتعديل �أو تغيري ال�سلوكيات التغذوية
اخلاطئة الدرا�سة بالتحليل العادات الغذائية املختلفة والأ�سلوب املنا�سب
لت�صحيحها الأ�س�س املتبعة يف تخطيط و�إعداد الربامج التثقيفية التغذوية
وطرق وو�سائل التثقيف الغذائي لفئات املجتمع املختلفة.

كلية االقتصاد المنزلي

غ ت � 329أ�س�س �إعداد طعام للجماعات
الأ�س�س العلمية لإعداد الأطعمة يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات غذائية
للجماعات� .آليات نظام خدمة الطعام .كيفية �إعداد قوائم الطعام اخلا�صة
باجلماعات والعمليات املالية املرتتبة على قوائم الطعام.
متطلبات �سابقة ،غ ت  ، 212غ ت 321

غ ت  424بحث تطبيقي (�أ)
الطرق املختلفة للبحث العلمي و ت�شمل �آليات اختيار املو�ضوع ,حتديد م�شكلة
البحث ,و�صياغة �أهدافه .و حتديد منهج البحث و ت�صميم �أدواته و ذلك
لتقدمي خطة بحث متكاملة ا�ستعداد ًا لتنفيذها يف اجلزء املكمل من املقرر(
بحث تطبيقي ب ).
متطلبات �سابقة ،غ ت 327
غ ت  425الإ�ست�شارات الغذائية
درا�سة لبع�ض نظريات وا�سرتاتيجيات تغيري ال�سلوك الب�شري لتح�سني احلالة
الغذائية  .مراجعة مهارات التوا�صل الفعال لتقدمي اال�ست�شارات التغذوية
بفعالية  .تطبيق �أ�سا�سيات التقييم الغذائي والتدريب على ا�ستخدام برامج
احلا�سوب املخ�ص�صة للتحليل الغذائي عن طريق درا�سة حالة.
متطلبات �سابقة 101 COMM ،غ ت 421
غ ت  426تغذية املجتمع
درا�سة امل�شكالت التغذوية وال�صحية احلالية يف املجتمع والربامج وال�سيا�سات
الغذائية .كذلك تخطيط الربامج الغذائية والت�سويق لها و درا�سة �أثار
الت�شريعات وال�سيا�سات العامة على الناحية الغذائية.
متطلبات �سابقة ،غ ت 111
غ ت  427التغذية والإعالم
درا�سة طريقة كتابة ونقد وحتليل للموا�ضيع املختلفة يف جمال الغذاء والتغذية
واملوجهة للإعالم.التعر�ض للموا�ضيع التغذوية املثرية للجدل والآراء املختلفة
� .صياغة النتائج العلمية التغذوية لتخاطب العامة.
متطلبات �سابقة101 COMM ،
غ ت  428بحث تطبيقي (ب)
تنفيذ البحث عملي ًا وفق خطة البحث املقدمة واملعتمدة يف بحث تطبيقي “ �أ “
حيت حتلل النتائج �إح�صائيا ,تناق�ش علمي ًا .هذا بالإ�ضافة �إىل كتابة كال من
التو�صيات و امللخ�ص و املراجع و ذلك لإعداد البحث يف �صورته النهائية.
متطلبات �سابقة ،غ ت 424
غ ت  429التدريب امليداين
تدريب عملي يف �إحدى امل�ؤ�س�سات ذات العالقة بالتخ�ص�ص وذلك حتت
�إ�شراف �أ�ستاذة املادة وفق برنامج تدريبي م�شرتك بني الق�سم وجهة التدريب،
مع �إعداد تقرير يقدم من قبل الطالبة و�آخر من جهة التدريب.
متطلبات �سابقة ،غ ت 422

غ ت  423تغذية متقدمة ()2
درا�سة متعمقة لرتكيب ومتثيل العنا�صر الغذائية ال�صغرى :الفيتامينات
والأمالح املعدنية .وكذلك درا�سة االرتباط والتداخل فيما بينها من حيث
التمثيل الغذائي.
متطلبات �سابقة ،غ ت 326
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الغذاء والتغذية
عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
منى سامي حلبي

علوم الأطعمة
1988م جامعة حلوان م�صر

www.kau.edu.sa/mskhaleel

الأ�ساتذه امل�شاركات
رفيدة حسين خاشقجي

التغذية
 1986م جامعة تولني �أمريكا

rkhashoggi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rkhashoggi
لمياء علي علي

التغذية وعلوم الأطعمة
1991م جامعة حلوان م�صر
laali@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/laali
هالة عبدالرحمن خطاب

التغذية وعلوم االطعمة
1999-1998م جامعة حلوان م�صر
hkhattab@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hkhattab

الأ�ساتذه امل�ساعدات
أمل محمد عبدالرزاق

التكنولوجيا احليوية
1992م جامعة الإ�سكندرية م�صر

a.abdelrazek@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aabdelrazek

حنان عبدالسالم جمبي

التغذية و�إدارة الأطعمة
2003م جامعة �أوريجون �أمريكا
hjambi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hjambi

رباب محمود مدني

ميكروبيولوجي كيمياء حيوية وتغذية وراثية
2006م جامعة الإ�سكندرية م�صر
rmadany@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/rmadany
عبير أحمد خضر

تغذية عالجية
1998م جامعة املنوفية م�صر
aakhedr@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aakhedr
عبير السيد الخميسي

التغذية وعلوم االطعمة
2005م جامعة الإ�سكندرية م�صر
aalkmes@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalkmes

مها أحمد األحدب

املحا�ضرات
أحالم إبراهيم عبدالجواد

التغذية العالجية
2005م جامعة بري�ستول بريطانيا
حياة سعيد باناعمة

تغذية جمتمع
 2008م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

hbanaama@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hbannama
لمياء حسن سندي

تكنولوجيا علوم الأغذية
2002م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية
lhsindi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/lhasindi
مها علي الذيبان

تغذية املجتمع
2005م كلية االقت�صاد املنزيل ال�سعودية
هبة عباس سندي

تكنولوجيا وت�صنيع الأغذية
2006م جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

hasindi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hasindi

التغذية العالجية
2009م جامعة لندن كنجز كولج بريطانيا
malahdab@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/malahdab
مها محمد بادكوك

التغذية العالجية
2007م مان�ش�سرت مرتوبوليتان بريطانيا
mmbadkook@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mmbadkook

كلية االقتصاد المنزلي
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الفنون اإلسالمية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�سم
ت 02 - 6400000 :حتويلة 63731 :ف26952006 :

hom.iae@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/homeecon

النشأة

عام  1981م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 41ساعة متطلبات اجلامعة (ت�شمل � 26ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 12ساعة متطلبات كلية
� 61ساعة متطلبات ق�سم
� 14ساعة مواد اختيارية.
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم( الفنون اال�سالمية) ( -م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة61:

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ف �إ 111
ف �إ 212
ف �إ 241
ف �إ252
ف �إ 313
ف �إ314
ف �إ 316
ف �إ322
ف �إ331
ف �إ342
ف �إ 360
ف �إ362
ف �إ415
ف �إ416
ف �إ 417
ف �إ423
ف �إ 432
ف �إ433
ف �إ 443
ف �إ 453
ف �إ463

الفنون الإ�سالمية ()1
ت�صميمات خطية ور�سوم ()1
الدرا�سة والتكوين
طباعة()1
تاريخ فنون احل�ضارات
الفن احلديث وجمالياته
الفنون الإ�سالمية ()2
الأ�شغال الفنية البيئية
املج�سمات اخلزفية
الإبداع اللوين يف الت�صوير
الرتاكيب الن�سجية
فن الن�سيج()1
النقد والتذوق الفني
النقد والتذوق الفني للمعار�ض
ت�صميمات خطية ور�سوم ()2
�أ�شغال امل�ستهلكات

الزخرفة اخلزفية والطالءات الزجاجية
البالطات اخلزفية و�صناعة القوالب

تقنيات الر�سم والت�صوير
طباعة()2
فن الن�سيج()2

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

61

44

51

3
3
3
3
3
3

متطلبات �سابقة

               
               
               
               
ف�.إ -212ف�.إ111
               
ف �إ-316ف �إ417
               
313
ف�.إ -212ف�.إ111
               
ف �إ-316ف �إ417
ف �إ-316ف �إ417
ف�.إ -241ف�.إ -316ف �إ417
ف�.إ -212ف�.إ111
               
ف �إ361
ف�.إ -314ف�.إ313
ف �إ415
ف�.إ -212ف�.إ111
               
ف �إ  -322ف �إ 417
                ف�.إ331
ف�.إ - 432ف�.إ331
ف�.إ - 342ف�.إ241
               
ف�.إ -252ف�.إ417
ف �إ362
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الفنون اإلسالمية
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة14 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ف�.إ317
ف�.إ324
ف�.إ325
ف�.إ326
ف�.إ333
ف�.إ334
ف�.إ343
ف�.إ353
ف�.إ363
ف�.إ364
ف�.إ418
ف�.إ419
ف�.إ425
ف�.إ434
ف�.إ444

فنون ا�سالمية 3
الت�شكيل بالورق
ا�شغال خ�شب
ا�شغال املينا واملجوهرات
الف�سيف�ساء اخلزفية
الزجاج احلرارى
الت�صوير اجلدارى
�صباغة املن�سوجات
ال�سجاد اليدوى
الن�سيج املج�سم
ر�سوم متحركة
املعار�ض
ا�شغال املعادن
الف�سيف�ساء وا�شغال الزجاج
فنون و�سائط االت�صال

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

املجموع

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
               
                4
3
2
3
3
2
3
3
2
3

متطلبات �سابقة

ف�.إ316
ف�.إ - 111ف�.إ212
ف�.إ - 111ف�.إ212
ف�.إ323
ف �إ 331
ف �إ 331
ف�.إ342
ف�.إ252
ف�.إ362
ف�.إ362
ف�.إ417
ف �إ 331
ف �إ  -111ف �إ 212
ف�.إ342
ف�.إ443

               
               
               
               
               

توصيف المقررات

ف �إ  313تاريخ فنون احل�ضارات
مدلول كلمة الفن واحل�ضارة مع تبيان الفارق بني املعنيني  .ن�ش�أة الفن
البدائي ومن ثم تتابع قيام احل�ضارات .العوامل امل�ؤثرة يف كال من احل�ضارات
ومو�ضحا العالقة بني الفنون واملعتقدات ال�سائد يف كل ح�ضارة.
ف �إ  314الفن احلديث وجمالياته
معنى الفن و اجلمال مو�ضحا العالقة بينهما كذلك يعرف ب�أنواع اخلربة
و�أطرافها و�أثر كل منها يف �أثراء اخلربة الفنية  .ملحة تاريخية موجزه لفنون
ع�صر النه�ضة ومن ثم درا�سة جلماليات الفن احلديث.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 313

ف �إ  241الدرا�سة والتكوين
قانون ال�شكل يف الطبيعة وما يت�ضمنه من نظم بنائية لونية وجمالية ،وقانون
الت�شكيل يف الفن وما يت�ضمنه من عنا�صر ( نقطة  ,خط  ,لون ) ومفردات
ت�شكيلية ،التكوين يف بناء ال�صورة الت�شكيلية وحماورها الأفقية والر�أ�سية
واملنحنية .
متطلبات �سابقة ،ف �إ  ،111ف �إ 212

ف �إ  316الفنون اال�سالمية()2
درا�سة وحتليل النظم الإيقاعية والبنائية التي قامت عليها الفنون يف الع�صر
الأموي “ ال�شام  ،الأندل�س “ الفاطمي  ،العثماين و�إمكانية ا�ستثمار ذلك من
خالل ت�صاميم مبتكرة ومعا�صرة .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 111

ف �إ  252طباعة()1
فن الطباعة ب�شكل عام و�أ�ساليبها املتنوعة مثل الطباعة البارزة و الغائرة ،
كما يتناول كيفية �إ�ستخدام املجموعات اللونية واخلامات والأدوات والتقنيات
املنا�سبة لهذه الأ�ساليب.
متطلبات �سابقة ،ف �إ  316ف �إ 417

ف �إ  317فنون �إ�سالمية ( )3
بع�ض العنا�صر الع�ضوية والطبيعية للوقوف على بناء ها ال�شكلي وا�ستثمار تلك
الوحدات والعنا�صر الناجتة منها للو�صول ملفردات زخرفيه �إ�سالمية معا�صرة
وفق بنائيات جديدة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 316

كلية االقتصاد المنزلي

ف �إ  111الفنون اال�سالمية()1
تعريف ب�أ�س�س وعنا�صر الفن الإ�سالمي وعالقاتهما البنائية و�أثر اللون يف
�إنتاج تلك الت�صميمات
             
ف �إ  212ت�صميمات خطيةوالر�سوم ()1
�أ�س�س الت�صميم والعنا�صر اجلمالية والقيم الفنية الت�شكيلية للعمل الفني.
اخل�صائ�ص الفنية والتكنولوجية ملجاالت الت�صميم اجلرافيكي من خالل
برامج اجلرافيك علي احلا�سب الآيل ودورها يف الت�أثريات الب�صرية اللونية
املختلفة للعمل الفني للو�صول ايل ت�صميمات فنية مبتكرة يتحقق فيها عنا�صر
الت�صميم اجليد.
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الفنون اإلسالمية
ف �إ  322اال�شغال الفنية البيئية
املفاهيم املرتبطة باخلامات البيئية املتنوعة ،ويتم اختيار خامة اجللود منها لرثاء
�أمكانياتها الت�شكيلية والتقنية من ( �ضغط – حذف و�أ�ضافة – ت�ضفري -تدكيك.)...
معني التوليف و�آثرة يف �أ�ضفاء القيم اجلمالية دور الت�صميم اجليد يف �إنتاج
م�شغولة فنية مبتكرة .
متطلبات �سابقة ،ف �إ  ،316ف �إ 417
ف �إ  324الت�شكيل بالورق
التعريف بخامة الورق �أ�ساليبه الت�شكيلية (قطع –طي – برم – تكرار-
تراكيب ) كذلك يهدف �إىل التعريف بدور العجائن الورقية يف �إنتاج �أعمال
تت�سم بر�ؤى فنية متعددة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ  ،111ف �إ 212
ف �إ � 325أ�شغال خ�شب
الأخ�شاب الطبيعية وال�صناعية ،و�أ�ساليب ت�شكيلها ( احلفر” غائر  ،بارز
“  ،التطعيم  ،التفريغ و الإ�ضافة ....الخ ) دور الت�صميم اجليد يف الو�صول
مل�شغوالت فنية ذات �صبغة معا�صرة .
متطلبات �سابقة ،ف �إ  ،111ف �إ 212
ف �إ � 326أ�شغال املينا واملجوهرات
�أ�س�س ت�صميم املجوهرات وطرق �أ�ساليب الت�شكيل �صياغة املعادن من ( �صهر
– �صب – ت�شكيل حر  .)...مفهوم املينا وخوا�صها يف معاجلة اال�سطح املعدنية
و دور التطعيم يف �إ�ضفاء القيم اللونية واجلمالية والتي تعد �أحد �أ�سا�سيات
�إنتاج املجوهرات امل�ستوحاه من الفن اال�سالمي.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 323
ف �إ  331املج�سمات اخلزفية
خامة الطينة ب�أنواعها وخوا�صها الطبيعية والكيميائية واخلامات والأكا�سيد
اخلزفية املختلفة من حيث �أنواعها وم�صادرها ومميزاتها وكيفية اال�ستفادة
منها يف الت�شكيل اخلزيف اليدوي بطرقه املختلفة البتكار جم�سمات خزفية
ب�صيغ فنية وجمالية جديدة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ  316ف �إ 417

كلية االقتصاد المنزلي

ف �إ  333الف�سيف�ساء اخلزفية
الف�سيف�ساء ماهيتها �أنواعها – �أ�ساليبها – تطورها عرب احل�ضارات املختلفة ،
�أ�ساليب تناولها يف الع�صر احلديث  ،ا�ستخداماتها (�أر�ضيات  /حوائط � /أ�سقف).
متطلبات �سابقة ،ف �إ 331
ف �إ  334الزجاج احلراري
الزجاج وخوا�صه املختلفة و�إمكانياته الت�شكيلية والتعبريية والتلوينية وطريقة
احلريق والإخراج وذلك لإنتاج وحدات من الزجاج احلراري ت�صلح لأن تكون
�أعماال فنية ذات �صفات خا�صة مثل احللي واملعلقات �...إلخ لتاريخ �صناعة
الزجاج وتطورها والطرق اخلا�صة بالت�شكيل والتلوين واحلريق والإخراج ،
وجماليات الزجاج مع اخلامات الأخرى .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 332

ف �إ  342االبداع اللوين يف الت�صوير
ا�ستخدام الألوان لتكوين جمموعات لونية خمتلفة من خالل حلول جتريبية
متنوعة يف التكوين وذلك عن طريق بناء ال�شكل باللون .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 417 -316 – 241
ف �إ  343الت�صوير اجلداري
طرق التكوين و�أ�ساليب ومعاجلات الت�صوير اجلداري لأ�شهر اجلداريات
العامليه و املحليه (منطقه ع�سري باململكه) ك�أمثلة تو�ضح التنوع يف تلك الطرق
واال�ساليب �سواء كان من اخلارج وهو ما �أرتبط بالعمارة �أو من الداخل وهو
ما ارتبط بالت�صميم الداخلي وتنوع مو�ضوعاته و التي ترتكز غالبا على ق�ضايا
املجتمع و تعر�ض يف �أماكن وجود اجلماهري .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 342
ف �إ � 353صباغه املن�سوجات
يتناول هذا املقرر فن �صباغة املن�سوجات ب�أ�ساليبة املختلفة كالعقد والربط
والباتيك  ،كما يتناول �أ�سلوب �صباغة احلرير من خالل الت�أثريات املتنوعة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 252
ف �إ  360الرتاكيب الن�سجية
الن�سيج والعوامل امل�ؤثرة فى الت�صميم الن�سجى  ،الرتاكيب الن�سجية الب�سيطة
مثل (الن�سيج ال�سادة وم�شتقاته � ،أن�سجة املربد املنتظم و الغري منتظم و�إمتداد
الأن�سجة املربدية ،والزوايا املربدية ،ن�سيج الأطل�س املنتظم والغريمنتظم
و�إمتداد الأن�سجة االطل�سية  ) ،ثم حتديد الت�أثريات اللونية الن�سجية ،و
الت�أثريات اجلمالية ب�سطح املن�سوج.
متطلبات �سابقة ،ف �إ  ،111ف �إ 212
ف �إ  362فن الن�سيج()1
ا�ستخدام �أب�سط الطرق اليدوية يف تنفيذ ت�صميمات ا�سالمية ن�سجية فنية
مبتكرة با�ستخدام اخلامات الطبيعية وبع�ض الرتاكيب الن�سجية الب�سيطة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 360
ف �إ  363ال�سجاد اليدوي
ا�ستخدام تقنيات الوبرة يف تنفيذ �أعمال ن�سجية فنية با�ستخدام اخلامات
املتنوعة التى ي�صلح ا�ستخدامها فى الوبريات وابتكار ت�صميمات فنية لل�سجاد
الوبرى اليدوى ي�صلح ا�ستخدامها بات�ساع على املجالني (اجلماىل والوظيفى
النفعى) .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 362
ف �إ  364الن�سيج املج�سم
�إ�ستخدام التقنيات والأ�ساليب الن�سجية املتنوعة لت�صميم و�إبتكار عمل ن�سجي
جم�سم يت�سم بالإتزان الهند�سي ويالءمي اال�ستخدام النهائى.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 363
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الفنون اإلسالمية
ف �إ  417ت�صميمات خطية والر�سوم()2
جماالت الت�صميمات اجلرافيكية .با�ستخدام الو�سائل التقنية امل�ستحدثة
اليجاد احللول املنا�سبة للت�صميم يف فنون الدعاية والإعالن .العنا�صر
الأ�سا�سية للت�صميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة ك�أداة ت�شكيلية للإ�ستفادة
منها يف جمال الت�صميمات الفنية للم�ساهمة يف حتقيق القيم اجلمالية و
الإبداعية للأعمال اجلرافيكية.
متطلبات �سابقة ،ف �إ  212ف �إ 111
ف �إ  418ر�سوم متحركة
اجلوانب التاريخية والتقنية والفنية ملجال ت�صميم ال�شخ�صيات الكرتونية كما
ي�ساعد الدار�سة يف اكت�ساب مهارة الر�سم واخليال با�ستخدام و�سائل التقنيات
احلديثة يف جمال الر�سوم املتحركة .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 417
ف �إ  419املعار�ض
التدريب العملي والتجريب لإعداد وتنظيم التجهيزات املالئمة للمعر�ض من
�إ�ضاءه ولون وحجم ...الخ و�سائط حديثة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 415
ف �إ� 423أ�شغال امل�ستهلكات
معنى امل�ستهلك و�أ�ساليب اال�ستفادة من خاماته ب�شقيها (الطبيعي وال�صناعي)
الك�شف عن اخل�صائ�ص الت�شكيلية لتلك اخلامات من خالل مداخل التجريب
املختلفة  .دور التوليف يف ابتكار �أعمال فنية ذات قيم جمالية ووظيفية.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 417 -322
ف �أ � 425أ�شغال املعادن
املعدن كخامة قابلة للت�شكيل اليدوي و �أمكانية ا�ستثمار الرقائق منها مع تنوع
�أ�ساليب ت�شكيلها يف الو�صول �إىل م�شغولة فنية حتمل قيما جمالية وذات طابع
�إ�سالمي  .دور الت�شكيل بالأ�سالك يف حتقيق الإيقاع  .ا�ستخدام الآكا�سيد
والألوان يف حتقيق الرثاء التي متيزت به امل�شغوالت املعدنية الإ�سالمية .
متطلبات �سابقة ،ف �إ 212 -111

ف �إ  433البالطات اخلزفية و�صناعة القوالب
كيفية ت�شكيل بالطات خزفية مبتكرة تدخل يف تكوينات ت�صلح لتوظيفها
جماليا ال�ستخدامات متعددة وذلك ب�أ�ساليب الت�شكيل املختلفة و�أهمها تقنية
ال�صب وال�ضغط يف القوالب اجلب�سية كتقنية لها خ�صائ�صها ومميزاتها
املختلفة عن طرق الت�شكيل الأخرى.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 432

ف �إ  443تقنيات الر�سم و الت�صوير
التقنيات و ا�ساليب االداء فى الر�سم و الت�صوير من حيث اخلامات اجلافه و
اخلامات ذات الو�سيط  ،و كما تعرف الطالبه بالتقنيات التقليديه و احلديثه
مثل االنكو�ستيك بغر�ض اثراء �سطح ال�صوره باملالم�س و ال�صيغ اجلماليه و
الفنيه.
متطلبات �سابقة ،ف�.إ - 342ف�.إ241
ف�.إ  444فنون و�سائط االت�صال
يعتربهذا املقرر مدخ ًال للتعبري عن الر�سالة الفكرية املت�ضمنة يف العمل
الفني وذلك با�ستخدام جمموعة من الو�سائط التكنولوجية القائمة على تقنية
املعلومات احلديثة والنظام الرقمي كمردود لثقافة ال�صورة املعا�صرة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 443
ف �إ  453طباعة ()2
الأ�ساليب املختلفة لل�شا�شة احلريرية امل�صورة واملفتوحة الطرق املتنوعة لإنتاج
ت�صميمات مبتكرة تتالءم مع �أ�ساليب ال�شا�شة احلريرية.
�أ�ساليب الإ�ستن�سل من خالل �إ�سلوب ال�شرائح والوحدات م�ستخدما تقنيات (
التدرج اللوين – الظل والنور – املالم�س املتنوعة – نظم التكرار املختلفة –
الرتاكب وال�شفافيات – املقا�سات املتنوعة )
متطلبات �سابقة ،ف �إ 251
ف �إ  463فن الن�سيج()2
ا�ستخدام تقنيات و�أ�ساليب تنفيذية متنوعة يف ت�صميم وابتكار �أعمال ن�سجية
فنية معا�صرة متنوعة (معلقات – مفرو�شات �أر�ضية) با�ستخدام الزخارف
واخلامات الن�سجية الطبيعية وال�صناعية والرتاكيب الن�سجية املركبة.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 362

كلية االقتصاد المنزلي

ف �إ  432الزخرفة اخلزفية والطالءات الزجاجية
�أ�ساليب املعاجلات ال�سطحية يف جمال اخلزف ويف جميع مراحل الت�شكيل
اخلزيف ( قبل احلرق �أو بعد احلرق �أو بعد الطالء الزجاجي ) التي تناولها
اخلزافون عرب التاريخ الإ�سالمي واملعا�صر ،و�أهمية هذه املعاجلات لإثراء
الأ�شكال اخلزفية جماليا.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 331

ف �إ  434الف�سيف�ساء و�أ�شغال الزجاج
تاريخ �صناعة الزجاج  .التجربة واملمار�سة العملية للتقنيات املتنوعة للزجاج
مثل :الت�شكيل احلر -احلفر على الزجاج-الر�سم على الزجاج –الزجاج
اجل�صي -الزجاج امل�ؤلف بالر�صا�ص.
متطلبات �سابقة ،ف �إ 342
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الفنون اإلسالمية
عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذه
عبله كمال الدين توفيق

الغزل والن�سيج والرتيكو
 1990جامعه حلوان م�صر

www.kau.edu.sa/atwfeg

الأ�ساتذة امل�شاركات
أميرة سعد يوسف

 2002جامعه حلوان م�صر

www.kau.edu.sa.ayusof
سلوى أبو العال محمود

 2000جامعه حلوان م�صر

smohammed@kaau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abc
ماجدة خلف أحمد

الرتبية الفنية � /أ�شغال فنية بيئية
1999م جامعة حلوان م�صر

mkahmad@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abc
هدى أحمد السيد

الرتبية الفنية /الر�سم والت�صويروتركيب اخلامات
 1979جامعة حلوان م�صر

huda_zaki@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/huda_zaki

الأ�ساتذة امل�ساعدات

فاطمة سعود الحيوبي

سمية صالح محمد

الفنون اال�سالمية/الر�سم والت�صوير
 2003جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

الرتبية الفنية/اخلزف
 2001جامعة حلوان م�صر
عفت عبداهلل فدعق

alhabboby@kau.edu.sa
نادية فؤاد الخطيب

الفنون اال�سالمية /الفنون وت�صميم الأزياء
 1982جامعة مت�شجن �أمريكا

فنون جميلة /ر�سم وت�صوير
 1427جامعه االبداع الفني  ،جامعه كنت بريطانيا

ناهد محمد تركستاني

www.kau.edu.sa/efadag

الفنون اال�سالمية الرتبوية  /اخلزف
 2005جامعة تول�سا �أمريكا

منى محمد إبراهيم

هيام صالح عبدالغفار

الرتبية الفنية /طباعة
 2005جامعة حلوان م�صر

الفنون اال�سالمية الرتبوية /الأ�شغال الفنية
ال�سعودية جامعة امللك عبدالعزيز2006

efadag@kau.edu.sa

momohamed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/momohamed
نهاد نبيل الحسيني

الرتبيه الفنيه  -خزف
 2004جامعة حلوان م�صر

nelhusseini@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nelhusseini

املحا�ضرات
أميمة صدقة عاشور

الرتبية الفنية /الزخارف اال�سالمية
 1995جامعة �أم القرى ال�سعودية
oshor@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/abc
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المالبس والنسيج
اتصاالت القسم

جهة االت�صال رئي�س الق�سم
ف02 - 6952006 :
hom.clt@kau.edu.sa
www.homeecon.kau.edu.sa

النشأة

�أن�شئ ق�سم املالب�س والن�سيج يف العام اجلامعي 1981م.
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 47ساعة متطابات جامعة (ت�شمل � 27ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 9ساعات متطلبات كلية
� 60ساعة متطلبات ق�سم
� 12ساعة مواد اختيارية
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم( :املالب�س والن�سيج) ( -م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة)60( :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

م ن211
م ن221
م ن241
م ن312
م ن313
م ن314
م ن315
م ن321
م ن331
م ن 342
م ن344
م ن351
م ن352
م ن416
م ن417
م ن418
م ن419
م ن422
م ن423
م ن424
م ن432

ت�صميم �أزياء()1

اختيار وتنفيذ املفرو�شات والعناية بها
التطريز اليدوي واحلبك»تريكو وكرو�شيه»
ت�صميم مناذج وتنفيذ مالب�س �أطفال

تاريخ الن�سيج والأزياء

ت�صميم وتنفيذ مناذج املالب�س املنزلية

ت�صميم وتنفيذ مالب�س ال�صباح
تقانات ت�صنيع املالب�س اجلاهزة
تطبيقات فنية يف املالب�س
كيمياء ن�سيج
تراكيب ن�سيجية
ت�سويق
ت�سويق مالب�س
ت�صميم �أزياء()2

�إعداد منوذج القيا�س والتدريب عليه

ت�صميم وتنفيذ املعاطف
الت�شكيل على منوذج القيا�س
تطريز �آيل
م�شروع تطبيقي()1
م�شروع تطبيقي()2
املالب�س التقليدية يف اململكة
العربية ال�سعودية

املجموع

3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
1
3
60

1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
2
2

4
               
               
4
               
               
4
               
               
4
               
               
               
               
4
م ن314
4
م ن315
4
               
               
4
                ك101
3
م ن342
4
               

4
4
4
4
               
4
               
               
2
               
3
               
               

م.ن351
م.ن211
م ن416
م ن315
م ن417
م.ن321
م.ن321
م ن423
م.ن422

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعـــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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المالبس والنسيج
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة (� )12ساعة
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7

م.ن301
م.ن316
م.ن322
م.ن325
م.ن333
م.ن353
م.ن354

قراءات باللغة االجنليزية
ت�صميم �أزياء حر
مالب�س رجال
تطبيقات على احلا�سوب
مكمالت املالب�س التقليدية
�إعالن
عرو�ض �أزياء
املجموع

توصيف المقررات

كلية االقتصاد المنزلي

م.ن  211ت�صميم �أزياء()1
�أ�س�س وعنا�صر الت�صميم و�أ�س�س بناء ور�سم الأجزاء املكونة للمالب�س و الأ�س�س
الفنية لر�سم اجل�سم الب�شري للمر�أة (الو�ضع الثابت� -أمامي -متحرك) و
مقرتحات خلطوط ت�صميمية للمالب�س ال�صباحية � .أ�ساليب التلوين با�ستخدام
االلوان اخل�شبية واخل�شبية املائية ،و�ضع املالم�س اللونية و تو�صيف الت�صميمات
املقرحةللتعبري عن اخلامة امل�ستخدمة و توظيفها يف الت�صميمات
               
م.ن  221اختيار وتنفيذ املفرو�شات والعناية بها
الأنواع املختلفة مبفرو�شات الأثاث املنزيل واخلامات املنا�سبة لها والأ�ساليب
الفنية ال�صحيحة يف تنفيذ املفرو�شات ب�أنواعها احلائطية ,الأر�ضية ،مفرو�شات
�أثاث واملكمالت املتنوعة با�ستخدام الأ�ساليب الفنية من ت�ضريب ،طباعة ،تطريز
يدوي و�آيل ،الن�سيج امل�ضاف والكلف ب�أنواعها املختلفة.
              
م.ن  241التطريز اليدوي واحلبك “تريكو وكرو�شيه”
فن زخرفة الن�سيج والتطريز وتطوراهما عرب الع�صور وخا�صة الع�صر الإ�سالمي،
�أمناط الغرز املختلفة امل�ستخدمة يف التطريز ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة املبادئ
الأ�سا�سية والتدريب على املهارات واال�ستخدامات املختلفة لفن احلبك (الرتيكو
والكرو�شية) مع توظيفها يف تطبيقات ملب�سيه وفنية مبتكرة ،ماكينة احلبك وتفهم
�آلية ت�شغيلها والعناية بها.
               
م.ن  301قراءات باللغة االجنليزية
امل�صطلحات العلمية الفنية املتخ�ص�صة يف جمال املالب�س والن�سيج باللغة الإجنليزية
ومعرفة مدلوالتها وطرق ا�ستخدامها فيما يفيد التنمية املعرفية يف جمال التخ�ص�ص
عن طريق القراءة والإطالع على الكتب الأجنبية واملجالت والدوريات.
               
م.ن  312ت�صميم مناذج وتنفيذ مالب�س �أطفال
درا�سة وتنفيذ مالب�س الأطفال وفق ًا ملراحل النمو من امليالد حتى �سن الثانية
ع�شرة لك ٌل من البنات والبنني ،املتطلبات امللب�سية التي يجب مراعتها يف كل مرحلة
و �أنواع اخلامات واملكمالت اخلا�صة مبالب�س الأطفال ،ودرا�سة التقانات اخلا�صة
ب�إنتاج مالب�س الأطفال ،والتعرف على جداول القيا�سات املقننة للأطفال و�أنواعها
وا�ستخدامها يف بناء طرز مناذج الأطفال.
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م.ن  313تاريخ الن�سيج والأزياء
مفهوم الن�سيج والأزياء تاريخهما عرب الع�صور املختلفة� ،أنواع املن�سوجات
امل�ستخدمة عرب الع�صور  ،ن�سيج ك�سوة الكعبة امل�شرفة قبل الإ�سالم وبعده،
واخلامات امل�ستخدمة يف تنفيذها ،ومراحل �إنتاجها مب�صنع الك�سوة يف مكة
املكرمة .الأنواع املختلفة من الأزياء يف الع�صر امل�صري القدمي والع�صور اال�سالمية
والأزياء الأوروبية من الع�صور الو�سطى حتى الرن الع�شرين.
               
م.ن  314ت�صميم وتنفيذ مناذج املالب�س املنزلية
املالب�س املنزلية من حيث �أنواعها و ا�ستخدامها و تنفيذها .النماذج اخلا�صة بكل
نوع من املالب�س املنزلية والتعديالت الأ�سا�سية الواجب �إجراءها لتتواءم مع الهدف
منها ،الأقم�شة التي تنا�سب املالب�س املنزلية .مقومات االختيار الأمثل لتتفق مع
�شكل الطرز املنفذة والتدريب على اختيار الكلف املنا�سبة لذلك ,الأ�ساليب الفنية
“التقانات” اخلا�صة بتنفيذ املالب�س املنزلية.
م.ن  315ت�صميم وتنفيذ مالب�س ال�صباح
�أنواع املالب�س اخلارجية للمر�أة ح�سب الدور الذي ت�ؤديه مع درا�سة لأنواع النماذج اخلا�صة
مبالب�س ال�صباح وكيفية التعرف على املن�سوجات التي تتالءم مع هذا النوع من املالب�س
وطرق تنفيذها ب�إتباع الأ�ساليب الفنية اخلا�صة بتنفيذ مالب�س ال�صباح .الزخارف
امل�ضافة من كلف ب�أنواعها و�أ�شكالها املختلفة والتي تتنا�سب مع مالب�س ال�صباح.
متطلبات �سابقة ،م.ن 314
م.ن  316ت�صميم �أزياء حر
كيفية تقليد اخلامات والت�أثريات املختلفة ،وطرق التلوين املتنوعة ور�سم املانيكان
ب�أو�ضاع خمتلفة وتلبي�سه ،ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل يف التلوين (الفوتو�شوب)،
معني املو�ضة واجتاهاتها وم�صمم الأزياء و طبيعة عمله ،فهم املثل اجلمالية
اخلا�صة بت�صميم الأزياء التعبريية ،و قواعد ت�صميم مالب�س الأطفال والرجال.
م.ن  321تقانات ت�صنيع املالب�س اجلاهزة
ت�صنيع املالب�س اجلاهزة وبع�ض املفاهيم املرتبطة به و�أهميته يف النهو�ض
باملجتمعات ،مكونات م�صنع املالب�س اجلاهزة ومراحل �إنتاجها ،و�أنواع املاكينات
ال�صناعية املتخ�ص�صة واملعدات امل�ستخدمة يف ت�صنيع املالب�س اجلاهزة وتفهم
�آلية ت�شغيلها و التعامل معها ،تخطيط وتنظيم خط �إنتاج القطع امللب�سية.
متطلبات �سابقة ،م.ن 315
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م.ن  322مالب�س رجال
�أنواع املالب�س الرجاليه وطرق �إعداد النماذج اخلا�صة بها وتقنيات تنفيذها
والتعرف على االختالف بني �أ�شكال الأثواب الرجالية يف بع�ض الدول العربية
كالثوب ال�سعودي والثوب االماراتي وامل�صري والعماين ،وطرق تنفيذها ،وكذلك
�إتقان عينات تنفيذ الأكوال و املردات و اجليوب اخلا�صة باملالب�س التجارية
م.ن  325تطبيقات على احلا�سوب
ا�ستخدام بع�ض برامج احلا�سوب املتخ�ص�ص يف جمال املالب�س والن�سيج والذي
يحتوي على العديد من العمليات التي تتوافق مع متطلبات الت�صميم وتدريج الألوان
يف تنفيذها ،حتديد وتوظيف خمتلف الأ�شكال واخلطوط للح�صول على مناذج
وت�صميمات لطرز مالب�س ميكن ر�ؤيتها يف �صورة ثالثية الأبعاد و كذلك ميكن
ت�صوير التوظيف النهائي للت�صميم و تطبيقه على املفرو�شات .ت�صميم الأقم�شة.
م.ن  331تطبيقات فنية يف املالب�س
مكمالت املالب�س (املت�صلة واملنف�صلة) و�أ�س�س و�ضع املكمالت على املالب�س
واخلامات والأدوات والأ�ساليب الفنية امل�ستخدمة يف تنفيذ مكمالت املالب�س.
             
م.ن  333مكمالت املالب�س التقليدية
مكمالت املالب�س التقليدية (املت�صلة واملنف�صلة) واخلامات والأدوات والأ�ساليب
الفنية والزخرفة امل�ستخدمة يف تنفيذها لت�صميم وتنفيذ مناذج م�ستحدثة
ملكمالت املالب�س وامل�صممة من روح الرتاث العربي ب�شكل فني مبتكر وجذاب.
م.ن  342كيمياء ن�سيج
تق�سيم الألياف الطبيعية وال�صناعية ومعرفة خوا�صها الكيمائية والطبيعية
واحليوية .درا�سة بع�ض الطرق امل�ستخدمة يف عمليات التبيي�ض وال�صباغة لهذه
الألياف .درا�سة بع�ض طرق التجهيز التي جترى على كل من الألياف الطبيعية
والألياف ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،ك 101
م.ن  344تراكيب ن�سيجية
تاريخ تطور املن�سوجات و�أنوال الن�سيج واخلامات امل�ستخدمة فيه ،والتعرف
على الرتاكيب الن�سيجية و�أق�سام املن�سوجات و�أنواعها وا�ستخداماتها واخلامات
امل�ستخدمة يف الت�سدية وموا�صفاتها مع درا�سة �أجزاء النول واحلركة الآلية للدرء �أو
طريقة الت�سدية مع عمل عينات و انتاج قطعة فنية كجزء من مكمالت الأزياء.
متطلبات �سابقة  ،م.ن 342

م.ن  352ت�سويق مالب�س
مفهوم الت�سويق والوظائف والعوامل التي ت�ؤثر علـى متطلبات الزي ال�سائد،
والعوامل الـ ــم�ساعدة يف انت�شارها والعوامل الـ ــمعاك�سة ،وكيفية تــوقع حركة
الــزي الـ�سائــد ( ،) Fashionوالتخطيط للمبيعات امل�ستقبلية.
متطلبات �سابقة ،م.ن 351

م.ن  354عرو�ض �أزياء
حتليل �أهمية عرو�ض الأزياء لإكمال م�سرية الرتويج و�إمكانية عمل عر�ض �أزياء.
م.ن  416ت�صميم �أزياء ()2
�أمناط اجل�سم الب�شري ،وكيفية ر�سم املانيكان وحتريكه ،كيفية الت�صميم لل�صناعة
(الت�صميم امل�سطح) ،كيفية تقليد اخلامات والت�أثريات بالألوان املختلفة� ،أ�سا�سيات
تلبي�س املانيكان بت�صميمات مبتكرة ،معني االقتبا�س وطرق اال�ستلهام من م�صادر
متعددة ،م�صمم الأزياء ومقومات جناحه و �أ�شهر امل�صممني.
متطلبات �سابقة ،م.ن 211
م.ن � 417إعداد منوذج القيا�س والتدريب عليه
مدى �أهمية الرتابط بني مادة ت�صميم الأزياء ومادة تنفيذ املالب�س با�ستخدام منوذج
القيا�س والفرق بني التف�صيل على الورق وعلى منوذج القيا�س  ،وقيام الطالبة ب�إعداد
منوذج قيا�س خا�ص بها والتدريب على عمل مناذج ب�سيطة على النموذج با�ستخدام
اخلامات املختلفة ،الأ�س�س العلمية ال�سليمة يف الت�صميم والت�شكيل على املانيكان.
متطلبات �سابقة ،م.ن 416
م.ن  418ت�صميم وتنفيذ املعاطف
الطرق والأ�ساليب املختلفة لعمل االكوال والأكمام والق�صات املختلفة يف تنفيذ
املعاطف .ودرا�سة ا�ساليب اعداد احل�شو والبطانة والتعرف عليها .وكذلك تنفيذ
معاطف خمتلفة تتقن فيها الطالبة ا�ستخدام اخلامات املختلفة وكيفية اختيار
والتعامل مع خامات احل�شو و البطانة لها با�ستخدام �أ�سلوب احلياكة الراقية.
متطلبات �سابقة ،م.ن315
م.ن  419الت�شكيل على منوذج القيا�س
تقنيات اخلياطة الراقية التي تطبق يف مالب�س املنا�سبات اخلا�صة والتي تنفذ
ب�أ�سلوب الت�شكيل على منوذج القيا�س ،ودرا�سة الأ�س�س والقواعد الالزمة لتنفيذ هذا
النوع من املالب�س ،درا�سة اخلامات ذات ال�صفات اخلا�صة وكيفية التعامل معها من
حيث الق�ص واحلياكة والإنهاء.
متطلبات �سابقة417 ،م نك
م.ن  422تطريز �آيل
مباكينات التطريز املنزلية وال�صناعية القدمية ( ال�سل�سلة �أو الزريه� ،أو للح�شو
والأطل�س ) ومكانتها التاريخية ودرا�سة املاكينات املنزلية امل�ستحدثة والتي لها
�إمكانات زخرفية �إلكرتونية عديدة بالإ�ضافة �إىل الأمناط الزخرفية على �أقرا�ص
ممغنطة – وماكينات التطريز ال�صناعية املربجمة ذات الر�أ�س الواحد �أو املتعددة
الر�ؤو�س للإنتاج الكمي الكبري .
متطلبات �سابقة ،م.ن321
م.ن  423م�شروع تطبيقي ()1
مفاهيم البحث املختلفة و�أهميته وخطوات عمله وكيفية اختيار وحتديد مو�ضوع
للم�شروع التطبيقي و�أهدافه وتعيني جمتمع البحث وتو�صيفه والتعرف على امل�صنع
ومكوناته و�إداراته املختلفة ووظيفة كل �إدارة و�أهميتها والإطالع على الدرا�سات
ال�سابقة وت�صميم �إ�ستبانة للح�صول على البيانات وا�ستخال�ص النتائج وحتليلها .
متطلبات �سابقة ،م.ن321

كلية االقتصاد المنزلي

م.ن  351ت�سويق
املبادئ الأ�سا�سية للإدارة ( تخطيط ،تنظيم ،توجيه ورقابة ) ثم تو�ضيح وظائف
امل�شروع ( ت�سويق� ،إنتاج ،مالية� ،أفراد ) ثم الرتكيز على الت�سويق وال�سوق
امل�ستهدف وعوامل جناح ال�سوق.

م.ن � 353إعالن
حتليل �أنواع الدعاية والإعالنات املختلفة لرتويج زي معني.
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م.ن  424م�شروع تطبيقي ()2
ت�صميم وتنفيذ جمموعة من العينات امللب�سية تتوفر فيها موا�صفات نتائج
اال�ستبيان طبق ًا للأ�سلوب ال�صناعي من خالل بطاقات الت�شغيل وخطوط الإنتاج
املقرتحة وحتديد قيمة التكلفة وال�سعر النهائي لكل عينة.
متطلبات �سابقة ،م.ن423

املحا�ضرون
بثينة محمد اسكندراني

املالب�س التقليدية
 2002جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

beskandarani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/beskandarani
ثريا نظام الدين روزي

م.ن  432املالب�س التقليدية يف اململكة العربية ال�سعودية
مفهوم الرتاث ال�شعبي يف اجلزيرة العربية وعنا �صره املادية واملعنوية واخلا�صة
باملالب�س التقليدية والعوامل البيئية واجلغرافية والثقافية التي ت�ؤثر عليها ،درا�سة
مميزات املالب�س التقليدية يف املدن والبادية يف كل منطقه يف �شبة اجلزيرة
العربية وجعلها م�صدر �إلهام لإنتاج �أزياء مبتكرة تنا�سب الع�صر احلا�ضر.
متطلبات �سابقة ،م.ن422

ت�صميم الأزياء
 2006 / 2007جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

عضوات هيئة التدريس بالقسم

الكيمياء احليوية
 1989 / 1990جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

الأ�ساتذه
ايمان عبدالسالم حسن

trouzi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/trouzi
سعدية هاشم الباروم

www.kau.edu.sa/sbaroom
فاطمة حسن حلواني

ت�صنيع املالب�س اجلاهزة
 2006/2007جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

الت�صميم والت�شكيل على املانيكان
 2002جامعة حلوان م�صر

fhhalwani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/fhhalwani
نعيمة فيض اهلل مرغالني

الأ�ساتذه امل�ساعدون

nmargalani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nmargalani
نور عبدالهادي الصبياني

ihassan@kau.edu.sa
www.iahassan.kau.edu.sa

عبير إبراهيم إبراهيم

ت�صميم وتطريز
 2004جامعة حلوان م�صر

aeebrahim@kau.edu.sa
www.aeebrahim.kau
مها عبداهلل الدباغ

الت�سويق الدويل /ت�سويق املالب�س
 2001جامعة كوفنرتي بريطانيا

ت�صميم الأزياء
 2002جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

تكنولوجيا ت�صنيع املالب�س
 2000 / 2001جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

nalsubyani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/nalsubyani
هاجر فؤاد أبو الخير

كيمياء الن�سيج
 2001جامعة امللك عبدالعزيز ال�سعودية

habualkheer@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habualkheer

كلية االقتصاد المنزلي
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دراسات الطفولة
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
ف6952006 :

hom.chs@kau.edu.sa
www.economics.kau.edu

النشأة

�أن�شىء الق�سم عام  1981-1980م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يتعني على الطالبة �إنهاء � 128ساعة للتخرج تت�ضمن:
� 41ساعة متطلبات اجلامعة (ت�شمل � 26ساعة متطلبات ال�سنة التح�ضريية)
� 12ساعة متطلبات كلية � 61 /ساعة متطلبات ق�سم � 14/ساعة مواد اختيارية.
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم ( درا�سات الطفولة) ( -م�سار � -أ )
مقررات الق�سم (االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

د ط 211
د ط 213
د ط 221
د ط 222
د ط 223
د ط224
د.ط 225
د ط 320
د ط 326
د ط 327
د ط 328
د ط 329
د ط 341
د ط 345
د ط 414
د ط 415
د ط 426
د ط 427
د ط 444

�إر�شاد الطفل وتوجيهه
مراحل منو الطفل
ريا�ض الأطفال

طرق التدري�س يف ريا�ض الأطفال ()1

برامج ريا�ض الأطفال

املهارات الفنية واحلركية يف ريا�ض الأطفال
الو�سائل التعليمية يف ريا�ض الأطفال

املفاهيم العلمية للأطفال
اال�ستعداد للقراءة والكتابة

املفاهيم الدينية واالجتماعية للطفل

املفاهيم الريا�ضية للأطفال
�أدب وثقافة الطفل

رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

�صعوبات التعلم عند الأطفال
القيا�س والتقومي يف ريا�ض الأطفال
امل�شكالت ال�سلوكية للأطفال
طرق التدري�س يف ريا�ض الأطفال()2

التدريب امليداين

�سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة
املجموع

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
3
61

3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
48

2
3
3
2
3
4
12
2
34

-

د ط 221
د ط 222
د ط 222
د ط 225
د ط 225
د ط 225
د ط 320
د ط 327
د ط 213
د ط 341
د ط  – 326د ط 328
د ط 211
د ط  – 326د ط 328
د ط 326
د ط 341

كلية االقتصاد المنزلي

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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دراسات الطفولة
مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة 14
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4

د ط 233
د ط 311
د ط 312
د ط 313

�صحة الطفل وتغذيته
مناهج البحث يف الطفولة
مهارات التفكري

5

د ط 316

6

د ط 332

7

د ط 342

8

د ط 343

9

د ط 344

10
11
12
13
14
15

د ط 420
د ط 422
د ط 423
د ط 424
د ط 425
د ط 442

16

د ط 445

17

د ط 446

18

د ط 447

19

د ط 448

20

د ط 449

االختالف والتنوع يف الطفولة املبكرة

قراءات يف الطفولة املبكرة باللغة
الإجنليزية
�صحة البيئة واملجتمع
برامج ريا�ض الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة
�أ�س�س التعامل مع �أهايل الأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة
اللغة ومهارات االت�صال للأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�ص
خدمة جمتمع

ا�ستخدام احلا�سوب يف ريا�ض الأطفال

كتب الأطفال
منظمات وت�شريعات الطفولة
النظريات احلديثة لدرا�سات الطفولة

الأطفال املوهوبني واملبدعني
طرق تدري�س مهارات القراءة
لذوي �صعوبات التعلم
التقومي الرتبوي للأطفال من ذوي
االحتياجات اخلا�صة
طرق تدري�س الريا�ضيات لذوي
�صعوبات التعلم
تعديل وتكييف ا�سرتاتيجيات التعلم
لذوي االحتياجات اخلا�صة
تقومي وت�شخي�ص �صعوبات القراءة
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعــــــــــــــــــــــــــــــات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

3
3
3
2

3
3
3
2

2

2

3

3

3

3

د ط 341

3

3

د ط 341

3

3

د ط 341

2
3
3
3
2
3

3
3
3
2
3

د ط 341

3

3

د ط 345

3

3

د ط 341

3

3

د ط 345

3

3

د ط 341

3

3

د ط 345

56

56

ELCS 102

80

               
               
               

كلية االقتصاد المنزلي
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دراسات الطفولة
توصيف المقررات

د ط � 211إر�شاد الطفل وتوجيهه
�أهمية التوجيه والإر�شاد والأ�ساليب املختلفة امل�ستخدمة يف جمال توجيه �سلوكيات
الأطفال مع عر�ض لبع�ض املو�ضوعات املختلفة يف جمال توجيه الطفل و �إر�شاده.
د ط  213مراحل منو الطفل
التعريف مبفهوم النمو و�أهميته و�أهدافه ومبادئه ،مع الإملام مبطالب النمو
ومظاهره من امليالد وحتى مرحلة الطفولة املت�أخرة.
               
د ط  221ريا�ض الأطفال
ن�ش�أة ريا�ض الأطفال و�آراء الرواد الأوائل فيها ومعايري بناء الرو�ضة ونظم العمل
بها .كما تتعرف الطالبة من خالل هذا املقر ر على خ�صائ�ص معلمة ريا�ض
الأطفال واهم الأدوار التي تقوم بها والطرق املختلفة لتقييمها.
د ط  222طرق التدري�س يف ريا�ض الأطفال ()1
تعريف الطالبة بالأ�س�س التي يقوم عليها التعلم يف الرو�ضة ،واهم الطرق
امل�ستخدمة لتحقيق التعلم مع الإملام بطرق تقومي طرق التدري�س واختيار ما
ينا�سب طفل الرو�ضة منها.
د ط  223برامج ريا�ض الأطفال
التعريف بربامج ريا�ض الأطفال� :أهدافها ،و�أنواعها ،والإملام بالأهداف الرتبوية
وحتديد م�ستوياتها والتدريب على ت�صميم وتقومي برامج لأطفال الريا�ض
متطلبات �سابقة ،د ط 221
د ط  224املهارات الفنية واحلركية يف ر يا�ض الأطفال
التعريف مبفاهيم النمو احلركي والعوامل امل�ؤثرة فيه مع الإملام بفنون الأطفال يف مراحلها
املختلفة ،ثم التعر�ض �إىل دور املعلمة والأ�سرة يف تنمية املهارات الفنية و احلركية لدى
الطفل ،و درا�سة طرق الك�شف و التقومي للقدرات الفنية واحلركية للطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 222
د ط  225الو�سائل التعليمية يف ريا�ض الأطفال
تعريف الطالبة بالو�سائل التعليمية� :أهدافها ،و�أنواعها ،ودورها يف عملية التعلم
للطفل .كما يتناول تدريب الطالبة على كيفية ا�ستخدام خامات البيئة يف �إنتاج
بع�ض الو�سائل التعليمية للطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 222

د ط � 329أدب وثقافة الطفل
التعريف ب�أدب وثقافة الطفل ،مع الإملام بالعوامل امل�ؤثرة يف ثقافة الطفل ،ودرا�سة
فنون �أدب الأطفال وو�سائط تثقيف الطفل ،مع درا�سة معايري اختيار وتقييم
و�سائط تثقيف الطفل ،والتعر�ض لدور التقنية يف �أدب ثقافة الطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 327
د ط � 332صحة البيئة واملجتمع
املفاهيم الرئي�سية لل�صحة وعالقتها بالبيئة والعوامل التي ت�ؤدي �إىل انت�شار
الأمرا�ض ودور البيئة يف ذلك ،وكذلك �أ�ساليب وطرق ن�شر الوعي ال�صحي والبيئي
من خالل الرو�ضة واملعلمة.
               
د ط  341رعاية الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
التعرف على املفاهيم املتعلقة بالإعاقة و�أنواعها وت�صنيف ذوي احلاجات اخلا�صة
ثم التعرف على م�سببات الإعاقة وخ�صائ�ص و�سلوكيات الإعاقات املختلفة وطرق
القيا�س والتقومي للإعاقة.
متطلبات �سابقة ،د ط 213
د ط  342برامج ريا�ض الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة
نبذة عن الأ�س�س النظرية الأ�سا�سية ملنهج ريا�ض الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
مراجعة نقدية لربامج الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة :املعايري وامل�ؤ�شرات.
تتعلم الطالبات على اال�سرتاتيجيات املتبعة لنقد الربنامج وتقييمه وتكييفه.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط � 343أ�س�س التعامل مع �أهايل الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أهمية بناء عالقة متينة مع �أهايل الطفل من ذوي االحتياجات اخلا�صة مبد�أها
االحرتام املتبادل ،كما يت�ضمن التعرف على الأ�ساليب والأ�س�س ال�صحيحة يف
التعامل مع الأهايل لدفعهم للتعاون لتنفيذ اخلطط الرتبوية الفردية اخلا�صة
بالطفل لتنمية قدراته.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط  344اللغة ومهارات االت�صال للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
التطور الطبيعي ملهارات التوا�صل واللغة وذلك كتمهيد ل�شرح م�شكالت التوا�صل
اللغوية بني الأطفال ،الرتكيز الرئي�سي يف املادة �سيكون على فهم العوامل
االجتماعية ذات العالقة والتي ت�سهل وتزيد من عمليات التوا�صل الفعال وترفع
من قدرات اكت�ساب اللغة.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط � 345صعوبات التعلم عند الأطفال
تعريف الطالبة مباهية �صعوبات التعلم للأطفال :و�أ�سبابها ،و�أنواعها ،وطرق
ت�شخي�صها ،وعالجها يف الرو�ضة.
متطلبات �سابقة ،د ط 341

كلية االقتصاد المنزلي

د ط � 233صحة الطفل وتغذيته
بع�ض الإح�صاءات احليوية التي تلقي ال�ضوء على امل�شكالت ال�صحية والغذائية
للطفل مع التعرف على هذه امل�شكالت والتي جتابه معلمة الرو�ضة وكيفية التعامل
معها والعناية بتغذية و�صحة طفل ما قبل املدر�سة.
               
د ط  327املفاهيم الدينية واالجتماعية للأطفال
التعريف مبراحل تكوين املفاهيم الدينية واالجتماعية لدى الطفل والطرق
امل�ساعدة على ذلك كما يتناول �إعداد �أن�شطة متكاملة لتكوين املفاهيم االجتماعية
والدينية عند الأطفال.
متطلبات �سابقة ،د ط 225

د ط  328املفاهيم الريا�ضية للأطفال
التعرف على طبيعة املفاهيم الريا�ضية وت�صنيفاتها املتعددة وخطوات تكوينها عند
الطفل ،والكيفية التي تنمى بها تلك املفاهيم .كما يتناول التدريب على تخطيط
وتنفيذ الأن�شطة املنا�سبة لتعليم الطفل مفاهيم الريا�ضيات يف ريا�ض الأطفال.
متطلبات �سابقة ،د ط 320
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دراسات الطفولة
د ط  415امل�شكالت ال�سلوكية للأطفال
التعريف مب�شكالت الطفولة ومعايري حتديد ال�سلوك امل�شكل ،مع الإملام بت�صنيف
م�شكالت الطفولة ،ثم التعر�ض لدرا�سة العديد من امل�شكالت ال�سلوكية لأطفال الريا�ض.
متطلبات �سابقة ،د ط 211
د ط  420خدمة جمتمع
تدريب الطالبة على املهارات ال�شخ�صية واملهنية التي يتطلبها �سوق العمل من خالل
العمل التطوعي يف م�ؤ�س�سات املجتمع املعني برعاية الطفولة  ،تدريب الطالبة على
�إعداد تقارير ت�شمل معلومات عن امل�ؤ�س�سات املختلفة يف املجتمع ،والفئات التي
ت�ستفيد من اخلدمات ونوعية اخلدمات املقدمة و�أ�ساليب تقدميها.
د ط  422ا�ستخدام احلا�سوب يف ريا�ض الأطفال
التعريف بالنظريات التي تناولت التعليم املربمج والذاتي ،مع الإملام ب�أنواع
الربامج املتعددة امل�ستخدمة يف احلا�سوب لأطفال الريا�ض ،وباملواقع اخلا�صة
مبرحلة الطفولة على �شبكة املعلومات.
د ط  423كتب الأطفال
التعرف على �أهمية كتب الأطفال و دورها الإيجابي يف تربية الطفل ،كما يتناول
خ�صائ�ص كتب الأطفال و�أنواعها ور�سوماتها واختيارها مبا يتنا�سب وعمر الأطفال.
د ط  424منظمات وت�شريعات الطفولة
املنظمات الدولية واالقليمية واملحلية املعنية بحقوق وت�شريعات االطفال وتقدمي
اخلدمات و�أوجه الرعاية املتنوعة لهم ..الهيكل التنظيمي والبنائي والوظيفي
لتلك املنظمات ،ق�ضايا وحقوق الطفل وكيفية التوعية بها لدى الطفل والقائمني
على تربيته ،والعمل على تطبيقها يف مرحلة الطفولة� .أهمية العمل التطوعي يف
املنظمات يف �إطار مفهوم ال�شراكة املجتمعية.
د ط  425النظريات احلديثة لدرا�سات الطفولة
التعريف ب�أهم النظريات احلديثة لدرا�سات الطفولة يف املجاالت املختلفة،
النف�سية واالجتماعية وال�سلوكية واالخالقية والعقلية املعرفية ،من حيث حتديد
املبادىء واملفاهيم الأ�سا�سية لكل نظرية وجماالت تطبيقها وظيفيا يف خمتلف
الق�ضايا اخلا�صة بالطفل ،من تعليم وتعلم وتوجيه �سلوك يف ريا�ض االطفال.
د ط  426طرق التدري�س يف ريا�ض الأطفال ()2
املهارات التدري�سية الالزمة ملعلمة ريا�ض الأطفال وكيفية التدريب عليها داخل
معامل التدري�س امل�صغرة كما يهيئ الطالبة للخروج امليداين للرتبية العملية من
خالل امل�شاهدة وامل�شاركة يف عمليات التدري�س.
متطلبات �سابقة ،د ط  – 326د ط 328
كلية االقتصاد المنزلي

د ط  427التدريب امليداين
التعرف على �أهمية التدريب امليداين يف �إعداد املعلمة وتو�ضيح املهام املختلفة
للطالبة �أثناء ذلك التدريب مع �إعطائها الفر�صة لالحتكاك الفعلي بالأطفال من
خالل �إعداد �أن�شطة متكاملة وتنفيذها معهم.
متطلبات �سابقة ،د ط 624

التعليمية والأن�شطة ال�ستخدمة لهذه الفئة من الأطفال .كما يت�ضمن مهارات
التفكري وبرامج تنميته وعالقة التفكري بالإبداع.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط � 444سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة
�أ�ساليب الدمج للأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة (الإعاقات الب�سيطة/املتو�سطة)
يف ال�صفوف العادية .ت�أثري الإعاقات على التعلم ،وتبني املنهج ،وتعديل
ا�سرتاتيجيات التدري�س للأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ،و�إدارة ال�صف تدريب
للطالبات على اهم �أ�ساليب الدمج يف التدري�س وتكييف الأن�شطة وتعديل البيئة
ال�صفية يف فرق الرتبية اخلا�صة.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط  445طرق تدري�س مهارات القراءة لذوي �صعوبات التعلم
الأ�ساليب العامة لتعليم القراءة والكتابة واال�سرتاتيجيات املتبعة لتعلم ذوي
�صعوبات القراءة �أو الكتابة .كما يركز على الكيفية التي ميكن من خاللها تكوين
�أن�شطة تنا�سب املهارة املراد تعلمها مع الرتكيز على الكيفية التي ميكن من خاللها
تتبع تقدم وتطور الطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 345
د ط  446التقومي الرتبوي للأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة
القيا�س والتقومي الرتبوي وخطواته املختلفة ودوره يف عملية تعليم الطفل وتتبع تطوره
الأكادميي� ،إىل جانب تدريب الطالبة على ا�ستخدام املقايي�س املختلفة وحتليل النتائج
التي على �أ�سا�سها يتم تكوين اخلطط الرتبوية الفردية بناء على حالة الطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط  447طرق تدري�س الريا�ضيات لذوي �صعوبات التعلم
الأ�ساليب العامة لتعليم الريا�ضيات واال�سرتاتيجيات املتبعة للتعلم اخلا�صة بذوي
�صعوبات الريا�ضيات .كما يركز على الكيفية التي ميكن من خاللها تكوين �أن�شطة
تنا�سب املهارة املراد تعلمها مع الرتكيز على الكيفية التي ميكن من خاللها تتبع
تقدم وتطور الطفل.
متطلبات �سابقة ،د ط 345
د ط  448تعديل وتكييف ا�سرتاتيجيات التعلم لذوي االحتياجات اخلا�صة
الكيفية التي ميكن من خاللها تعديل وتكييف اال�سرتاتيجيات ،واخلطة الدرا�سية،
واملنهج الدرا�سي ،والبيئة ال�صفية لتعليم الطفل ذو االحتياجات اخلا�صة يف بيئة
�أقل حتفظ ًا مع متابعة تطوره.
متطلبات �سابقة ،د ط 341
د ط  449تقومي وت�شخي�ص �صعوبات القراءة
عر�ض لأ�ساليب التقومي والت�شخي�ص املختلفة لذوي �صعوبات القراءة والأدوات
امل�ستخدمة للت�شخي�ص كما يركز على كيفية حتليل النتائج وا�ستخال�صها لبناء
الربنامج الرتبوي الفردي..
متطلبات �سابقة ،د ط 345

د ط  442الأطفال املوهوبني واملبدعني
التعرف على فئة املوهوبني والنوابغ :خ�صائ�صهم و�سلوكياتهم يف �ضوء النظريات
احلديثة يف املوهبة والإبداع ،وطرق القيا�س والتقومي للموهبة ،ثم الربامج
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قسم

دراسات الطفولة
عضوات هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذه امل�ساعدات
آمال عبدالعزيز مسعود

مناهج الطفل
� 2010أم القرى ال�سعودية
أماني مصطفى البساط

طفل ما قبل املدر�سة مناهج وطرق تدري�س
1998م عني �شم�س م�صر
aalbasat@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalbasat
زين إبراهيم ناصف

القيا�س والتقومي يف ريا�ض الأطفال التعليم املبكر
2007م جورج ماي�سون �أمريكا
znassif@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/znassif
ساما فؤاد خميس

مناهج ريا�ض الأطفال
2007م �إك�سرت بريطانيا

skhumais@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/skhumais
لطفية عبدالشكور تجار الشاهي

مناهج طفل ما قبل املدر�سة
� 2010أم القرى ال�سعودية
منال إبراهيم مديني

ريا�ض �أطفال
2006م �إي�ست �أجنليا بريطانيا
mmadyni@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mmadyni

مها عبداهلل أركوبي

التعليم اخلا�ص /املوهوبني
1996م �أوهايو �ستيت �أمريكا

morkubi@kau.edu.sa

املحا�ضرات
رذاذ جميل سلطان

www.kau.edu.sa/morkubi

درا�سات الطفولة :
 2005امللك عبدالعزيز ال�سعودية

التعليم اخلا�ص� /صعوبات تعلم
2006م جامعة وا�شنطن �أمريكا

www.kau.edu.sa/rjsultan

نادية جميل طيبة

rjsultan@kau.edu.sa

ntaiba@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ntaiba
نجود مساعد السديري

اللغة والقراءة والثقافة� /أدب �أطفال
2000م جامعة �أريزونا �أمريكا
nalsudairi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nalsudairi
نداء عبدالسالم جمبي

�صحة الأ�سرة واملجتمع
1994م جامعة تك�سا�س �أمريكا
njambi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/njambi
نهلة محمود قهوجي

اجلودة ال�شاملة لريا�ض الأطفال
2005م �إك�سرت بريطانيا

ngahwaji@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ngahwaji
هدى جالل عبدالوهاب

درا�سات طبية اجتماعية نف�سية
1988م عني �شم�س م�صر

hjabdulwahab@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hjabdulwahab

كلية االقتصاد المنزلي
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