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 وصف المقررCourse Description/
 يحتىي اٌىىرص ػًٍ اٌشك إٌظزي اٌذي يهتُ بذراطت أىاع اٌحيىأبث ودراطت اٌؼىاًِ اٌبيئيتاٌّؤثزة ػًٍ اٌحيىاْ وطٍىن اٌحيىاْ حتً يظهً ػًٍ اٌّشارع اٌتبػًّ ِؼهب واالطتفبدة ِٓ اٌظٍىن
وطبيىىٌدً اٌحيىاْ ورػبيت اٌحيىاْ واهُ طزق اٌزػبيت اٌغذائيت واٌصحيت واٌتٕبطٍيت ِهّت تبًٕ لبػذة
ِتبيٕت ػًٍ االطض اٌؼٍّيت اٌحذيثت ٌتزبيت اٌحيىاْ ورػبيته ببٌطزق اٌصحيحت واالٌمتصبديت .

 أهذاف المقرر CourseObjectives
 .يحتىي اٌدشء اٌؼًٍّ فً اٌّبدة ػًٍ  ِٓ % 50اٌىىرص ػٍيه يهذف اًٌ تحٍيً اٌذارص وِظبػذته ػًٍاٌميبَ االػّبي اٌّشرػيت ببٌطزق اٌؼٍّيت واٌىطبئً اٌحذيثت واداء تٍه االػّبي وتطبيك اٌىىرص بشك
إٌظزي.

 محتويات المقررCourseContents /
 الجانب النظري Theoretical Part :
مواضيع المحاضرة
 رػبيت اٌدّبيِ :مذِت ػبِت ػٓ رػبيت اٌحيىاْ وفىائذ تزبيت اٌحيىاْ وتؼزيف ِبدة تزبيت وطيبطت اٌحيىاْ طٍىن وطبيىىٌدً اٌحيىاْ ِمذِت ػٓ اٌدّبي واٌّىطٓ االصًٍ ٌٍدّبي وأتشبرهب أىاع اٌدّبي فً اٌظىداْ وهدزة اٌدّبي فً اٌظىداْ تغذيت وطمً اٌدّبي-

أتبج اٌٍبٓ واٌٍحُ ػٕذ اٌدّبي
اثز إٌّبخ ػًٍ اٌحيىاْ
اٌتٕبطً ػٕذ اٌدّبي
تزبيت اٌفصيٍت اٌدٍّيت (اٌخيىي – اٌحّيز اٌبغبي ) -اهّيت اٌخيىي أىاع اٌخيىي
أىاع اٌخيىي فً اٌظىداْ وتىسيؼهب
اٌتٕبطً ػٕذ اٌخيىي
تغذيت اٌخيىي
اطىبْ اٌخيىي
رػبيت اٌحّيز واٌبغبي –أىاع اٌحّيز فً اٌظىداْ وتىسيؼهب
رػبيت اٌبغبي اٌزػبيت اٌغذائيت واٌتٕبطٍيت ٌٍحّيز واٌبغبي

 الجانب العمليPractical Part /

 يحتىي اٌدبٔب اٌؼًٍّ ػًٍ االػّبي اٌّشرػيت اٌّختٍفت ِٓ رػبيت اٌخيىي واٌحّيز –ويفيت اػطبءاٌذواء ٌٍحيىاْ تطهيز اٌحيىأبث اٌىلبيت ببٌحىافز – اٌىلبيت ِٓ اٌطفيٍيبث تمذيز ػّز اٌحيىأبث واالطٕبٔت
 -اٌتحىُ و اٌظيطزة ػًٍ اٌحيىاْ واٌىطبئً واٌّؼذاث اٌّظتخذِت فً اٌتحىُ اٌظيطزة ػًٍ اٌحيىاْ.

 مخرجات التعلمOutcomes Course
 .1اٌمذرة ػًٍ اٌتؼبًِ واٌتحىُ ِغ اٌفصصيٍت اٌخيٍيت واالبً
ِ .2ؼزفت االخشاء اٌّختٍفت ٌدظُ اٌفصيٍت اٌخيٍيت واالبً
 .3اٌّمذرة ػًٍ ػّز اٌفصيٍت اٌخيٍيت واالبً
 .4اٌّمذرة ػًٍٍ اداء اٌّهبَ اٌّشرػيت ٌالبً واٌفصيٍت اٌخيٍيت
 طريقة التذريس Teaching Methods
ِحبضزاث ٔظزيت
Lectures

Theoratical

ِشبروتببٌفصًٌ Class Participation/ؼٍّي Practical

 طريقة التقويمCourseAssesment
إِتحبْ Examination /
اٌؼٍّيPractical/

اٌحضىرAttendance /
أػّبي اٌفصًClass /
Work

إختببرTest /
اٌفزوض إٌّشٌيتHome /
Work

طّٕبراثSeminars/
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