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تخطيط وتمىيُ اٌسيبسخ : اصن الوقشس

 HENFS(42)7     اٌغذائيخ
 ساثعخ  رغزيخ:  الوضزىي/ الفشقخ

 
      

 

أهذاف الوقشس - 1

 العبهخ

 General Aims   

يتؼزف اٌطبٌت ػٍي اهّيخ دراسخ تخطيط وتمىيُ اٌسيبسخ  .1

 .اٌغذائيخ

 .ِفهُ االِٓ اٌغذائي اٌؼبٌّي .2

 .اٌفجىح اٌغذائيخ واسجبة ػالجهب .3

 .اٌجىع وسىء اٌتغذيخ في اٌؼبٌُ .4

 .دور إٌّظّبد اٌذوٌيخ واٌهيئبد اٌحىىِيخ .5
 



الوعشفخ و الفهنأ  -2  

Knowledge and 

Understanding 

يتؼزف اٌطبٌت في هذا اٌّمزر ػٍي ِشبوً اٌتغذيخ اٌذوٌيخ 

واسجبثهب وطزق ِؼبٌجتهب ِغ اٌّحبفظخ ػٍي خصىصيخ وً 

 .ِجتّغ

ة  القذساد الزهنيخ-2  

Intellectual skills 

دراسخ تصّيُ اٌجزاِج اٌغذائيخ ورسُ سيبستهب وتمييّبهب وويفيخ 

 .إدارتهب وتطىيزهب

ج الوهبساد الوهنيخ-2  
Professional Skills 

ال يغفً هذا اٌّمزر اإلِزاض اٌتغذويخ إٌّتشزح في اٌّجتّغ 

وويفيخ اٌىلبيخ ِٕهب ِٓ خالي رسُ اٌسيبسبد واٌجزاِج اٌمبثٍخ 

ٌٍتطجيك في ِجتّؼٕب ِّب يسهً ػٍي ِتخذ اٌمزار اػذاد اٌخطط 

 .اٌخبصخ ثذٌه

 د الوهبساد العبهخ-2

General Skills 

 

:الجبنت الزطجيقي- 3  

 

 

اٌتذخً اٌتغذوي 

االػالَ اٌغذائي 

. دور اٌهيئبد اٌّحٍيخ وإٌّظّبد اٌذوٌيخ في اٌّشبوً اٌغذائيخ

 

ػًّ ِشزوع ثحثي ػٍّي غذائي - 1

ِسح ِيذأي غذائي الحذي اٌمزي اٌّصزيخ - 2

 

: الوخشجبد الزعليويخ الوضزهذفه هن رذسيش الوقشس

. يٍُ اٌطبٌت ثبٌسيبسخ اٌذوٌيخ اٌغذائيخ -

يذرن اٌطبٌت اهّيخ إٌّظّبد اٌذوٌيخ واٌهيئبد اٌحىىِيخ في تصّيُ وتٕفيذ اٌجزاِج  -

 .اٌغذائيخ

 .اٌتذريت ػٍي استخذاَ اٌّيزاْ اٌغذائي ٌّؼزفخ اٌفجىح اٌغذائيخ -

 

: هحزىي الوقشس

يتؼزف اٌطبٌت في هذا اٌّمزر ػٍي ِشبوً اٌتغذيخ اٌذوٌيخ واسجبثهب وطزق ِؼبٌجتهب ِغ 

ويشًّ اٌّمزر وذٌه دراسخ تصّيُ اٌجزاِج اٌغذائيخ ورسُ . اٌّحبفظخ ػٍي خصىصيخ وً ِجتّغ

ال يغفً هذا اٌّمزر األِزاض اٌتغذويخ إٌّتشزح في . سيبسبتهب وتمييّهب وويفيخ إدارتهب وتطىيزهب

اٌّجتّغ وويفيخ اٌىلبيخ ِٕهب ِٓ خالي رسُ اٌسيبسبد واٌجزاِج اٌمجٍخ ٌٍتطجيك في ِجتّؼٕب ِّب 

دور - االػالَ اٌغذائي- يسهً ػٍي ِتخذ اٌمزار اػذاد اٌخطط اٌخبصخ ثذٌه اٌتذخً اٌتغذوي

. اٌهيئبد اٌّحٍيخ وإٌّظّبد اٌذوٌيخ في اٌّشبوً اٌغذائيخ

 

 
 

  الزذسيش  والزعلن أصبليت- 4

Teaching and learning methods 

 

 اصزخذام الجشجيكزىس .1

 طشح اصئلخ .2

 هنبقشبد .3

 اصزخذام الجىس ثىينذ .4

 

أصبليت الزذسيش والزعلن للطالة روي القذساد - 5

 الوحذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 هحبضشح. أ. .1

 نذواد .2

 طشح اصئلخ .3

 هنبظشح .4

 

 أ طشح اصئلخ.6 .1 الوزويزين أصبليت الزذسيش والزعلن للطالة- 6

 هنبقشبد .2

 هنبظشح .3



 Students:  رقيين الطالة    - 7

assessment 

 

Tools 

 

 

 

 

Time schedule 

 

 

 

 

 

 

 Grading system

 

A

B 

C 

D 
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 سئيش القضن هنضق الوقشس

 ششيف صجشي سجت/ د.أ ايون العذوي/ د.أ

 

 


