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المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
فريق العمل
 -1أ.د .حمزة بن محمد ابوطربوش
 -2أ.د .مسفر بن محمد الدقل
 -3د .فهد بن محمد الجساس
فريق التحكيم
 -1أ.د .طه بن عبد اهلل قمصاني
 -2أ.د .صالح بن محمد العيد
 -3أ.د .حسن بن عبد اهلل القحطاني
المشرف الفني
د .عبداهلل بن محمد الماجد

مقدمة:
يأيت مشروع إعداد مخرجات التعليم العايل وقياسها الذي ينفذه املركز الوطين للقياس والتقويم لصالح
وزارة التعليم ،ضمن اهتمامات الوزارة بتطوير مخرجات اجلامعات السعودية وجتويدها ،السيما بعد التوسع
الكبري يف إنشاء جامعات على املستويني احلكويم واألهلي .ويمثل منىح إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل
أحد االجتاهات العاملية احلديث�ة املعني�ة بضبط جودة التعليم العايل الذي انتشر استخدامه منذ أوائل العقد
امليالدي احلايل .يمثل مشروع بلوني�ا الذي شاركت فيه أكرث من خمسني دولة معظمها من االحتاد األورويب
بداية فعلية لتطبيق منىح نواجت التعلم يف جميع اجلامعات األوروبي�ة وتفعيل استخدامه للعديد من األهداف.
تستخدم نواجت التعلم يف مجال ضمان اجلودة؛ لزتيد من مستوى الشفافية وتهيئ�ة املقارنات بني املؤهالت
اجلامعية ملختلف اجلامعات ،وتمثل مرجعية إلعداد معايري ضبط اجلودة على املستويني املحلي والعاليم،
كما تستخدم نواجت التعلم لتصميم املقررات والتحقق من االتساق بني محتويات الربنامج ،وإيضاح مدى
ً
عموما ،فضال عن ذلك تساعد نواجت التعلم مصميم املقررات الدراسية
التداخل بني محتوى املواد أو املؤهل
على حتديد األهداف الرئيسة للمادة ،والتحقق من مدى مناسبة مفردات المادة ،وتنظم العالقة املهمة بني
التعليم والتعلم والتقويم ،وتساعد على حتسني تصميم املقررات التعليمية وخربات الطالب ،إضافة إىل ذلك
تعزز نواجت التعلم التأمل يف التقويم وتطور معايريه وجتعله أكرث ً
تنوعا وفاعلية.
يستفيد املتعلمون من نواجت التعلم لما تقدمه لهم من إيضاحات حول ما ينبغي لهم حتصيله خالل مدة
الدراسة وما هو متطلب إلجناز الربنامج األكادييم ،فهي تزود املتعلمني بمعلومات واضحة تساعدهم على
االختي�ار املناسب سواء على مستوى الربنامج أو املواد أو الوحدات مما يقود إىل تعلم فاعل مبين على خيارات
واضحة للمتعلم .فضال عن ذلك فإن نواجت التعلم تقدم معلومات وافية عن املؤهالت ومدى ارتب�اطها وتلبيتها
حلاجات سوق العمل.
تسهم نواجت التعلم على املستوى املحلي يف حتقيق الشفافية وإمكاني�ة املقارنة بني محتوى الربامج األكاديمية
يف اجلامعات السعودية ،مما يسهل من عمليات االعرتاف املتب�ادل بني اجلامعات وانتقال الطالب من جامعة
إىل أخرى دون فقدان عدد كبري من الساعات اليت درسها.
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مراحل إعداد نواتج التعلم:
مثلت عمليات إعداد نواجت التعلم يف التعليم العايل املرحلة األساسية للمشروع ،سبقها عدد من املراحل
ويتبعها عدد آخر يتن�اول جوانب قياسها وإعداد التقارير كما يبني ذلك شكل ( )1وتضمنت بدورها عددا من
املراحل الفرعية روعي فيها االلزتام باملعايري العاملية ذات الصلة ،حبيث تفيض إىل تمثي�ل الربامج الفعلية يف
اجلامعات السعودية من جهة وتتواءم مع املستويات العاملية للجامعات األجنبي�ة من جهة أخرى ،مع مراعاة
ضوابط وصياغة النواجت على مستوى الربامج األكاديمية.

إصدار
التقارير

إصدار
املخرجات
يف نسختها
النهائي�ة

حتكيم نواجت
التعلم

تشكيل اللجان
اإلشرافية
والتنفيذية

تطبيق
االختب�ارات

تدريب
جلان إعداد
االسئلة

إعداد نواجت
التعلم ومحاور
القياس

إعداد
إطار عمل
املشروع

حتكيم
األسئلة

إعداد
األسئلة

مسح
األعمال
السابقة

تدريب جلان
إعداد وحتكيم
نواجت التعلم

شكل ( )1مراحل مشروع قياس مخرجات التعليم العايل
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وفيما يلي عرض موجز ألهم اخلطوات اليت جرى اتب�اعها إلعداد نواجت التعلم لتخصص علوم األغذية:

املرحلة األوىل :مسح محتوى الربامج األكاديمية
تهدف هذه املرحلة إىل التعرف على محتوى الربامج األكاديمية على املستوى الوطين والعاليم ،وتأسيس
نواجت التعلم للمشروع على واقع الربامج املحلية وأفضل املمارسات العاملية ،مع حتديد مدى تمثي�ل النواجت
ملحتوى الربامج األكاديمية باجلامعات السعودية .ومن أهم خطوات هذه املرحلة ما يلي:

 -1حصر قوائم نواجت التعلم
تم إجراء مسح شامل ملنتجات االقسام العلمية يف ختصص علوم األغذية يف اجلامعات السعودية اليت يدرس فيها
التخصص وفقا لالسم املتعارف عليه أواسم مشابه.

-2حتليل محتوى الربامج
بعد جتميع محتوى الربامج جرى حتليلها للتوصل إىل املكونات املشرتكة بني برامج التخصص ،والنواجت اليت تنفرد بها
برامج بعض اجلامعات ،وذلك كالتايل:

•

•رصد مسميات املكونات األساسية للربنامج يف اجلامعات السعودية وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات األساسية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

•

•حتديد املكونات الفرعية املشرتكة للربنامج محليا وتوحيد تسميتها.

•

•حتديد نسب املكونات الفرعية للربامج السعودية بعد توحيد مسمياتها.

تخصص علوم األغذية
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 -3تكرار اخلطوة السابقة مع نواجت الربنامج يف جامعات أجنبي�ة ،هي:

•

•جامعة ميتشقن ستيت .Michigan State University

•

•جامعة مزيوري كولومبي�ا .University of Missouri Columbia

•

•جامعة اليونويس .University of Illinois

•

•جامعة بريتيش كولومبي�ا .University of British Columbia

ومن خالل دراسة تلك التجارب ُت ّ
وصل اىل املكونات الرئيسة والفرعية لتخصص التسويق

 -4املقارنة بني محتوى الربامج املحلية واألجنبي�ة وحتديد اجلوانب املشرتكة ،وما ينفرد به كل منها.
املرحلة الثاني�ة :بن�اء النموذج املقرتح لنواجت التعلم
تن�اولت هذه املرحلة بن�اء املكونات العامة للنواجت وحتديد أوزانها النسبي�ة ،وذلك كاآليت:
 ١.١توصيف التخصص توصيفا شامال ودقيقا؛ لتحديد معامله وتميزيه عن غريه من التخصصات
املشابهة.
٢.٢اقرتاح املكونات العامة للتخصص وفقا لما ُت ِّ
وصل إليه يف املرحلة السابقة مع تعيني نواجت برامج
عاملية متفق على تمزيها للمقارنة .Benchmarks
٣.٣حتديد الوزن النسيب لكل مكون وفقا ألهميت�ه يف التخصص ،ومن الطرق اليت جرى استخدامها
لذلك تقدير متوسط عدد الساعات لكل مكون مقارنة بمتوسط ساعات الربنامج التخصصية.
٤.٤توزيع املكونات األساسية إىل عناصره الفرعية وتقدير وزن كل عنصر إىل بقية العناصر يف املكون.
ُ
٥.٥بعد تقدير الوزن النسيب لكل مكون ،أتبع نفس اخلطوات مع املكونات الفرعية لكل مكون أسايس
يف الربنامج ،كما يوضح ذلك جدول (.) 1
٦.٦توصيف املكونات الرئيسة والفرعية لتشكل اخلارطة العامة اليت بين عليها نواجت التخصص .
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جدول ( )1األوزان النسبي�ة للمكونات األساسية والفرعية يف ختصص علوم األغذية
املكون األسايس

الوزن النسيب

علوم أغذية

%25

علم الكيمياء

%30

علم األحياء

%29

علوم أساسية أخرى

%16

املجموع

%100

املكونات الفرعية

الوزن النسيب

أساسيات علم التغذية

%6.75

تصنيع األغذية

%18.25

الكيمياء العامة والعضوية واحليوية

%21

كيمياء األغذية

%9

األحياء الدقيقة والنب�ات واحليوان
العام والفسيولوجيا العامة

%19.72

ميكروبيولوجيا وسالمة األغذية

%9.28

الفزيياء

%5

اإلحصاء

%6

الرياضيات

%5
%100
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املرحلة الثالثة :صياغة النواجت
روعي يف صياغة النواجت عدد من املحددات ،هي:
١.١بن�اء (تركيب�ة ) الصياغة حبيث تراعي الصياغات املتفق عليها يف أدبي�ات صياغة أهداف التعلم.
٢.٢دالالت على املستوى املعريف املستهدف وفق تصنيف بلوم حبيث تغطي على حنو متوازن
املستويات الثالثة (التذكر ،التطبيق ،التفكري) املوضحة يف إطار العمل.
٣.٣حتديد املحتوى املستهدف ومستويات تن�اوله حبيث تراعي عدد من العناصر من أهمها مايأيت:

•

•مستويات النواجت :قسمت نواجت الربامج األكاديمية إىل ثالثة مستويات ،وهي:

املستوى األول :الفرع الذي يمثل أحد املكونات الرئيسة للتخصص.
املستوى الثاين :املجال الفرعي الذي يكون مع املجاالت الفرعية األخرى أحد فروع التخصص.

املستوى الثالث :نواجت التعلم.

•

•املوازنة بني محتوى املستويات :حيتوي كل ختصص على عدد من التخصصات الفرعية ،وهي يف

الغالب غري متساوية فبعضها كبري ومتسع وبعضها اآلخر صغري ومحدود ،وهذا ما يتبني من الوزن النسيب.
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علوم األغذية

املكون الرئيس

أساسيات العلم

املجال الفرعي

يسيم العناصر الغذائي�ة
ومصادرها ودورها يف التغذية
ومتطلبات اإلنسان منها

النواجت

شكل ( )2يوضح مستويات نواجت الربامج األكاديمية يف ختصص اللغة العربي�ة

املرحلة الرابعة :حتكيم النواجت
لضمان جودة العمل والتحقق من استيفائه جلميع املتطلبات اليت تؤهله لبدء استخدامه يف املرحلة الثاني�ة من كتابة
األسئلة ،خضع لثالث أنواع من التحكيم ،هي كالتايل:

أوال :حتكيم جلان متخصصة
خضعت املنتجات بعد إعدادها للتحكيم من قبل جلان متخصصة ،وجرى التحكيم وفقا لعدد من املحكات تم
تن�اولها بالتفصيل يف ثن�ايا اإلطار ودرب املحكمون على استخدامها.

ثاني�ا :حتكيم اجلامعات
لكون اجلامعات شريك رئيس يف املشروع ومعني�ة على حنو مباشر بأهدافه ،فقد أرسلت نواجت التعلم جلميع
اجلامعات السعودية لتوجيهه لألقسام األكاديمية يف ختصص علوم األغذية ملراجعة النواجت ،والتحقق من مدى
تغطيتها ملحتوى الربنامج األكادييم يف القسم ،وحتديد أهمية كل مكون من مكونات نواجت التعلم.

تخصص علوم األغذية
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ثالثا :التحكيم اإللكرتوين
باإلضافة إىل النوعني السابقني للتحكيم ،فقد طرحت نواجت التعلم لتخصص علوم األغذية على موقع املركز
الوطين للقياس والتقويم ملن يرغب من املتخصصني املشاركة يف مراجعتها وحتكيمها ،وأعلن عن ذلك بوسائل إعالمية
مختلفة للحث على املشاركة يف حتكيم النواجت.

املرحلة اخلامسة :تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم وتقدير مدى مواءمته مع محتوى اجلامعات السعودية.
جميع نت�اجئ التحكيم السابقة جرى توثيقها وتبويبها من جلان التحكيم ومن ثم أرسلت للجان اإلعداد لدراستها
وتنقيح النواجت على ضوء توصياتها وتقدير مدى مواءمتها وفقا لنت�اجئ االستبي�ان املرسل ،ومن ثم أعيد العمل للجان
التحكيم للتحقق من األخذ باملالحظات والتوصيات واعتماد العمل إلخراجه بصورته النهائي�ة.

املرحلة السادسة :اإلخراج النهايئ لنواجت التعلم
بعد استيفاء تنقيح العمل وفقا لنت�اجئ التحكيم أعدت النواجت يف نسختها النهائي�ة مع إعداد جدول املواصفات
لالستعانة بها لبدء املرحلة األساسية الثاني�ة املتمثلة يف بن�اء أدوات قياس النواجت.
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املكونات األساسية
 -1علوم األغذية
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يعرف طبيعة األغذية املختلفة واألساليب والطرق املناسبة لتصنيعها وحفظها وتداولها ،لتكون يف صورة تليب
االحتي�اجات الغذائي�ة للمستهلك وتضمن جودته وسالمته.
نواجت التعلم

املكون الفرعي
1)1يعرف أساسيات علم الغذاء.
2)2يصنف أنواع األغذية
3)3يبني العوامل املؤدية للفساد
4)4يذكر طرق حفظ األغذية.

5)5يشرح أسس طرق تصنيع املنتجات الغذائي�ة.

 :1-1أساسيات علم التغذية:
يعرف تركيب الغذاء ودور
مكوناته يف التغذية السليمة
لإلنسان.

6)6يســي العناصــر الغذائيـ�ة ومصادرهــا ودورهــا يف التغذيــة ومتطلبــات اإلنســان
منهــا.
7)7يصف عمليات الهضم واالمتصاص والتمثي�ل.
8)8يشرح أمراض سوء التغذية الشائعة.
9)9يبــن دور بعــض العناصــر الغذائيـ�ة يف األمــراض العصريــة  ،وأهميــة بعضهــا يف
احلــد مــن هــذه األمــراض أو بعضهــا.
1010حيسب السعرات احلرارية يف األغذية واحتي�اجات اجلسم من الطاقة.
1111يشرح كيفية احلصول على الوجبة الغذائي�ة املزتنة.
1212يتعرف على أمراض التمثي�ل الغذايئ

تخصص علوم األغذية
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نواجت التعلم

املكون الفرعي
1)1يصف خطوط اإلنت�اج.

2)2يطبق تقني�ات التصنيع املختلفة.

 :2-1تصنيع األغذية:
يتعرف على طرق احلفظ
والتصنيع املختلفة اليت حتقق
اجلودة وإطالة مدة الصالحية،
وتنوع املنتجات االستهالكية
الغذائي�ة وتوفرها طوال املوسم.

3)3يقوم العمليات التصنيعية.
4)4يمزي الصفات احلسية لألغذية.
5)5يربط ظروف املعامالت احلرارية بالتغريات يف خصائص الغذاء.
6)6يصف مراحل تطوير املنتجات اجلديدة.
7)7يعرف اجلودة وعناصر ضبطها ،ويقيسها.
8)8يبني نظم وقوانني ومواصفات األغذية يف اململكة ويطبقها.
9)9يطبــق الطــرق اإلحصائيــ�ة ملراقبــة اجلــودة والتقويــم احلــي ويســتخلص
النتــ�اجئ.
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 -2علم الكيمياء
يتوقع من الخريج أن يكون قادرا على أن:
يلم باألسس العلمية والمعملية لتفسير الخصائص والتفاعالت الكيميائية لمكونات األغذية وطرق وأساليب تقديرها.

املكون الفرعي
 :1-2الكيمياء العامة والعضوية
واحليوية:
يعرف تركيب العناصر واملحاليل
والتفاعالت الكيميائي�ة ،
ويعرف املركبات الكيميائي�ة
األساسية وتفاعالتها وأهميتها
يف املجاالت التطبيقية  ،ويشرح
اجلوانب الكيميائي�ة لألنشطة
احليوية باجلسم ،مثل :أيض
الكربوهيدرات.

نواجت التعلم
1)1يعــرف التفاعــات الكيميائيــ�ة وخــواص العناصــر واملركبــات وســلوكها اثنــ�اء
التفاعــات.
2)2يمزي املركبات الكيميائي�ة األساسية وتفاعالتها وأهميتها يف املجاالت التطبيقية.
3)3يصف التفاعالت احليوية املختلفة.
4)4يبني الروابط الطبيعية وأنواع الروابط الكيميائي�ة املختلفة.
ً
5)5يطور حلوال ملشكالت التلوث الناجتة عن املواد الكيميائي�ة.
6)6يفــرق بــن اإلنزيمــات مــن حيــث الرتكيــب وبعــض اخلــواص الطبيعيــة والتفاعــات
الكيميائيـ�ة لــكل منهــا بالتفصيــل مــع بيـ�ان أهميتهــا احليويــة والتطبيقيــة.
7)7جيهز املحاليل القياسية.
1)1يت�ذكر املكونات الكيميائي�ة لألغذية.

 :2-2كيمياء األغذية:
يعرف تراكيب الغذاء األساسية
 ،ويوضح تأثريها على خصائص
وتفاعالت األغذية املختلفة،
واألساليب املعملية لتقديرها.

2)2يربــط ظــروف التصنيــع والتخزيــن والتــداول بالتغــرات املختلفــة يف املكونــات
الغذائيــ�ة.
3)3يشــرح التفاعــات الكيميائي ـ�ة املختلفــة أثن ـ�اء املعامــات احلراريــة ،ويعطــي أمثلــة
علــى ذلــك.
4)4حيدد دور املواد املضافة لألغذية وتأثرياتها السلبي�ة.
5)5يفسر اخلصائص الوظيفية ملكونات األغذية الكربى.
6)6يصف كيفية جمع العين�ات وطرق سحبها وتداولها.
7)7يقدر مكونات األغذية املختلفة.
 8)8يشغل األجهزة املعملية احلساسة ويفسر البي�انات الناجتة عنها.

تخصص علوم األغذية
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.3علم األحياء:
يتوقع من اخلريج أن يكون قادرا على أن:
يلم بعلم اخللية واألحياء الدقيقة املمرضة واملسبب�ة للفساد ،واملستخدمة يف التصنيع الغذايئ ،ويعرف إجراءات
السالمة يف املختربات.
املكون الفرعي

نواجت التعلم
1)1يعرف مكونات اخللية النب�اتي�ة واحليواني�ة وصفاتها ووظائفها.
2)2يبــن الوظائــف الفســيولوجية ،والتحكــم العصــي والهرمــوين ألجهــزة اجلســم
املختلفــة.
3)3يصنف املكونات الرئيسية جلهاز املناعة.

 :1-3علم األحياء الدقيقة والنب�ات
واحليوان العام والفسيولوجيا العامة4)4 :يصنف أنواع األحياء الدقيقة.
يعرف مكونات اخللية احلية
ووظائفها ،ويلم بالفروق الرئيسية 5)5يشرح ويستخدم املجهر يف التعرف على امليكروب.
بني تركيب اخللية احليواني�ة واخللية
النب�اتي�ة ،ويعرف أنواع األحياء الدقيقة
6)6يمزي أنواع االنقسام اخللوي يف النب�ات وأساسيات علم الوراثة.
وأدوارها اإلجيابي�ة والسلبي�ة يف حياة
واألدوات،
اإلنسان ،والطرق واألجهزة
7)7يعــرف املعلومــات األساســية املتعلقــة ببعــض العمليــات الفســيولوجية ،مثــل:
ويوضح املواد الالزمة للتعرف على
البن ـ�اء الضــويئ ،والتنفــس ،والتغذيــة املعدني ـ�ة ،ويوضــح العالقــات المائي ـ�ة
األحياء الدقيقة.
وأهميتهــا للنب ـ�ات.
8)8يبــن كل مــا يتعلــق بأســس تقســيم النبـ�ات وقواعــد التســمية ،ويعــرف النظــم
التقســيمية املختلفــة ،ويــدرس املمالــك النب�اتيــ�ة املختلفــة ،ويعطــي أمثلــة
عليهــا.

9)9يشــرح الصفــات العامــة لألنســجة العضليــة واألنــواع املختلفــة لهــا ،ويبــن
أماكــن وجودهــا ،ويمــز الرتكيــب التشــرييح والوظيفــي لــكل نــوع.
1010يعــرف أســس علــم التقســيم (التصنيــف) ،ويوضــح تصنيــف احليوانــات
وتدرجهــا يف اململكــة احليوانيــ�ة.
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املكون الفرعي

نواجت التعليم
1)1يوضــح دور الكائنــ�ات احليــة الدقيقــة يف جــودة وســامة األغذيــة ،ويعــدد الوســائل
الفعالــة يف احلــد مــن آثارهــا الســلبي�ة علــى الغــذاء واملســتهلك.
2)2يتمكن من تشغيل وصيانة األجهزة يف معامل امليكروبيولويج.
3)3يقــوم بتحضــر البيئــ�ات واملحاليــل الالزمــة لتقديــر عــدد ونــوع امليكروبــات يف
األغذيــة.
4)4يقدر عدد ونوع األحياء الدقيقة يف األغذية.

 :2-3ميكروبيولوجيا وسالمة
األغذية:
يعرف األحياء الدقيقة املمرضة
واملسبب�ة للفساد وطرق عزلها
والظروف املالئمة لنموها وطرق
القضاء عليها ،ويشرح األجهزة
واملواد الالزمة لنمو وعزل األحياء
الدقيقة يف الغذاء ،ويعدد إجراءات
السالمة يف مختربات األحياء
الدقيقة ،ويشرح املبادئ األساسية
للممارسات الصحية ملنع التلوث
يف مصانع واماكن جتهزي الغذاء،
ويعرف األحياء الدقيقة املفيدة اليت
تستخدم يف التصنيع الغذايئ.

5)5يمزي بني مظاهر الفساد امليكرويب يف األغذية ويفرق بينها.
6)6يذكر املكونات الرئيسية لنظم سالمة الغذاء وعناصر جودته وسالمته.
7)7يطبق أسس أنظمة سالمة الغذاء مثل ممارسات التصنيع اجليدة.
8)8يت�ذكر املخاطر احليوية والكيميائي�ة والفزييائي�ة املرتبطة باألغذية.
9)9يوضح اإلجراءات الالزمة لسالمة الغذاء يف كل خطوات تصنيعه.
1010يلم باخلطوات الرئيسية املتبعة يف تقيص حوادث التسمم الغذايئ.
1111خيطــط أســاليب ونظــم التفتيــش علــى املنشــآت الغذائي ـ�ة ،ويطبقهــا ،ويســتخدم
األســلوب املناســب يف كتابــة تقاريــر الفحــص والتفتيــش.
 1212يصف اللواحئ واألنظمة الرسمية اخلاصة بسالمة الغذاء.
1313يطبق إجراءات السالمة يف مختربات األحياء الدقيقة.

تخصص علوم األغذية
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 .4علوم أساسية أخرى:
يتوقع من الخريج أن يكون قادرا على أن:
يلم بوحدات القياس وقوانين الفيزياء العامة والمفاهيم والمصطلحات األساسية ،ويعرف التطبيقات اإلحصائية في علم
اإلحصاء ،ويوضح العمليات األساسية في الرياضيات.
املكون الفرعي
 :1-4الفزيياء

نواجت التعلم
1)1يعــرف وحــدات القيــاس وخــواص المــادة ،مثــل :اخلــواص امليكانيكيــة،
واخلــواص احلراريــة والفزييائيــ�ة.
2)2يشرح طرق انتقال احلرارة يف المادة.

يعرف وحدات القياس وخواص
3)3حيلــل الظواهــر الفزييائيــ�ة الــي يشــاهدها يف ضــوء مــا تعلمــه مــن أســس
المادة وطرق انتقال احلرارة يف المادة
فزييائيــ�ة ورياضيــة.
وقوانني الفزيياء العامة وتدفق
4)4يمزي بني األنظمة املتعددة لقياس الكميات الفزييائي�ة.
السوائل
5)5حيدد معطيات املسائل الفزييائي�ة ثم حيدد القوانني املناسبة للحل.
6)6يمزي بني سريان السوائل النيوتوني�ة وغريالنيوتوني�ة.
 :2-4علم اإلحصاء:
يعرف املفاهيم واملصطلحات
األساسية يف علم اإلحصاء ،ويستخدم

1)1يذكر املفاهيم واملصطلحات األساسية يف علم اإلحصاء.
2)2يستخدم أساسيات اإلحصاء يف تطبيقات علم األغذية ويفسر البي�انات.
3)3ينظم البي�انات اإلحصائي�ة ،وحيسب معاملي االرتب�اط واالحندار.

التطبيقات اإلحصائي�ة إلجراء البحوث 4)4يقدر متوسط العين�ة واالحنراف املعياري.
التطبيقية يف مجال الغذاء وحتليل
وتفسري البي�انات

5)5يستخدم أسلوب حتليل التب�اين بطريقه صحيحه يف األحباث العلمية.
6)6أن يصمم جتربه حبثي�ة بأساليب إحصائي�ة سليمة.
7)7يمزي مواضع الفصل من مواضع الوصل وأسرارهما البالغية
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املكون الفرعي
 3-4علم الرياضيات

نواجت التعلم
1)1يعرف اخلصائص الرئيسة للعمليات على األرقام البسيطة واملركبة

يعرف اخلصائص الرئيسة
للعمليات على األرقام البسيطة
واملركبة ،ويلم باملعادالت اخلطية

 2)2حيل املعادالت اخلطية ملتغري واحد.

والقوانني األسية وعديدات احلدود.
3)3يعرف القوانني األسية ،وجمع وطرح وضرب عديدات احلدود.

تخصص علوم األغذية

19

