
 لنظام  الغذائيفي مساعدة  متخصصة  / مساعد متخصص 
 

 يستمر  التكوين  ٠  على  أساس  قواعد  موحدة  في  آل  الواليات  األلمانية   هذا  العمليجري  التكوين  المهني  على
نهائي  رسمي حان    سنوات  ويختتم  بامت٣النظري  في  المدارس  المهنية  المتخصصة  والمؤسسات  الدراسية  المهنية  

٠ 
 
   المساعدات  المتخصصات  بالنظام  الغذائي ؟/   هي  مهام  المساعدين  المتخصصين ما
  إعداد  خطط  العالج  الغذائي-
  اإلشراف  على  عملية  الطبخ-
  طبخ  الطعام  على  أساس  النظام  الغذائي-
   وتحضيرها محاسبة  آميات  المواد  الغذائية  المطلوبة-
  تقديم  االستشارة  للمرضى  وإدراآهم  على  المسائل  المتعلقة  بالتغذية  السليمة-
  إعداد  وصفات  جديدة  على  أساس  النظام  الغذائي-
 
 المساعدات  المتخصصات  بالنظام  الغذائي ؟  / ن   يشتغل  المساعدون  المتخصصوأين

  في  المستشفيات -
  في  منشآت  االستشفاء-
   إعادة  الصحةراآز   في  م-
 في  دور  العجائز  ودور  العناية  الصحية -
 والكنتينات  وتنظيمات  المستهلكين  وشرآات  إنتاج  المواد  الغذائية  في  الفنادق -
 
  ؟    هي  الشروط  التي  يجب  أن  يلبيها  األشخاص  الممارسون  هذه  المهنةما
  المنزليةعمال  األب  والعناية  و االهتمام  في  العمل  في  مجال  الط-
  االستعداد  لالتصال  المباشر  مع  المرضى  والقدرة  الجيدة على  التعبير  اللغوي-
  االستعداد  للعمل  الجماعي  -
  االستعداد  للتعليم  اإلضافي  الدوري-

 ة  لهاوازي  مأو  شهادة)  Realschulabschluss(للمدرسة  المتوسطة  توفر  الشهادة  النهائية  
 
 ؟    عروض  التعليم  اإلضافي  هي  ما

هناك  عدد  آبير  من  الدورات  التعليمية  والحلقات  الدراسية  للتعليم  أو  التخصيص اإلضافي  بعد  استكمال  التكوين  
 :المهني  ،  ومنها 

  االستشارة  فيما  يتعلق  بمرض  السكري -
 المواد  الغذائيةالقانون  الخاص  ب -
 سليمتينالالتربية  لصالح  التغذية  والحياة   -
 

   السنوات  يمكن  القيام  بالتعليم  اإلضافي  للحصول  على  شهادةةوبعد  ممارسة  هذه  المهنة  لعد
  االختصاص  في  الشؤون  االجتماعية  والصحية-
 والتغذية  االختصاص  التقني  في  مجالي  األعمال  المنزلية  -

وإذا  توفرت  لديكم  شهادة  مؤهلة  للدراسة  التخصصية  فيمكنكم  القيام  بالدراسة  التخصصية  للوصول  إلى  الدبلوم  في  
 ٠االقتصاد  الصحي  أو  الدبلوم  الهندسي  في  التغذية  وإدارة  التموين  الغذائي 

 
 ؟    يمكنكم  الحصول  على  معلومات  إضافية  من  أين

 التابع  إلدارة  األشغال  االتحادية)  BIZ(  مرآز  المعلومات  المهنية  -
 www.berufenet.de من  اإلنترنت  تحت  عنوان  -
 المدارس  المتخصصة  المعنية  من -
 

 :منشآت  التكوين  المهني 
 

 . الخاصة  بالنظام  الغذائي المدرسة  المتخصصة  في  المساعدة  
Charité – Universitätsmedizin Berlin 

Schule für Diätassistenz 



Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

 ٤٥٠٥٧٦٥٠١: هاتف 
de.charite@diaetschule 

http://www.charite.de/schulzentrum/diaetassistenz 
 

 . وجيا  المواد  الغذائية المرآز  المدرسي  الثانوي  المتخصص  في  التغذية  وتكنول
OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik 

Cyclopstr. 1-5 
13437 Berlin 

 ٤١٤٧٢١٠: هاتف 
de.emilfischerschule@sekretariat 

www.emilfischerschule.de 
 
 


