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 تعريف الطالب بمفهوم الصحة والسالمة البيئية حفاظا على البيئة لمستقبل االجيال القادمة

 جعل الطالب يشعر بأنه طبيب للبيئة و مسوؤل عن صحة البيئة و سالمتها 

 غرس روح التعاون و االحساس بالمسؤؤلية عند الطالب ليكون مسوؤل عن نشر الوعي البيئي في مجتمعه

 مفهوم الصحة والسالمة البيئية و يسعى لتحقيق اهدافها بكل السبل المتاحة خلق جيل يقدر 

 معرفة العالقات البيئية التي تنشا بين الكائنات الحية للتمكن من فهم سبل تحقيق السالمة البيئية 

 السعي الى تحقيق سبل تحقيق السالمة البيئية في كل مجاالت الحياة العصرية 

 

 

 

علم وفن الوقاية من األمراض، إطالة الحياة واالرتقاء بالصحٍة من خالل الجهود "هي الصحة و السالمة البيئية 

فهو ذلك ." المنظمة واالختيارات االستعالمية للمجتمع، المنظمات، المجتمعات الخاصة والعامة واألفراد كذلك

ر اإلنسان مسئوال عن العلم المهتم بالتهديدات التي تواجهها الصحة القائمة على تحليل صحة السكان و يعتب

صحته وعن الوقاية من األمراض و عن صحة بيئته و سالمتها لذلك يهدف هذا المقرر الى توعية الطالب 

 .بدوره الفعال في تطبيق اسس الصحة والسالمة البيئية ضمن بيئته و نشر الوعي للحفاظ على البيئة 
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 األهداف المعرفية   -أ

 اكساب الطالب القدرة على تحليل الظواهر البيئية البسيطة الموجودة حوله في البيئة  -1أ-1أ

 كيف تؤثر الظروف البيئية على االنسان و االساليب الصحيحة للحفاظ عليها  -2أ

 .تعلمه عن البيئة و مفهوم السالمة العامة في دراسته السابقة ما استذكار على الطالب قدرة تطوير - -3أ

 . واالستنتاج التنبؤ و التفسير الفهم وعلىو االستيعاب مستوى تحسين ,القدرة تطوير-4أ

 قدرة تطويرو  التحليل على القدرة الطالب اكساب التطبيقية و القدرات تطوير (Application ) -5أ

 .والمعلومات وهي عكس التحليل  االفكار دمج على الطالب

 قيمة المادة المتعلمة على حكم اعطاء على الطالب قدرة تطوير  -6أ

   

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 . المالحظة على الطالب قدرة تحسين - 1ب

 تعلم كيفية انشاء نظام بيئي متماسك و المحافظة على صحة البيئة و سالمتها  - 3ب

ان يشعر الطالب انه مسوؤل تطبيق مفاهيم و معايير الصحة والسالمة البيئية قوال و فعال و يكون  – 4ب

 عضو فعال في المجتمع في النصح و التوجيهى    

 تنمية قدرة الطالب على االستنتاج و الفرضيات  – 2ب

تفكير بها و الوقوف تشجيع الطالب على محاولة ايجاد الحلول للمشاكل البيئية التي تصادفه و ال – 3ب

 .عندها و ربطها بمفاهيم الصحة والسالمة البيئية و قوانينها  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . وااللقاء السبورة واستخدام المحاضرة  -

 التعليمية واالفالم والصور بالمخططات االستعانة     -

 .داخل القاعة الدراسية  التفاعلية المناقشة  -

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 وتحريرية شفهية القصيرة االختبارات  -

 حسب المحاضرة  تقارير اعداد -

 بيتية واجبات -

 

 

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستجابة على الطالب قدرة تطويرو  االستالم /التقبل  على الطالب تعليم -1ج

 التنظيم على الطالب قدرات تحسيندوره كمقوم للمحاضرة و  م و ابرازالتقيي من الطالب يتمكن أن -2

  القيمي

 القدرة على ايجاد افضل الحلول للحفاظ على البيئة النها امانة في اعناقنا -3ج

 تحسين قدرات الطالب بالوقوف عند المشاكل البيئة و التفكير بحلول -2ج

 حول دور كل فرد بالحفاظ على البيئة  غرس القيم و المباديء و االحساس بالمسوؤلية -3ج



 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .فرقية أو فردية  ممتعة علمية منافسات اجراء

 ..و القاؤها  الطلبة اعداد من محاضرات تنظيم --

 .والبحثية   العلمية الرحالت- -

 مالحظاته الشخصيةتشجيع الطالب على التحري عن المشكالت البيئية و تدوين نتائجه و  -

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 وتحريرية شفهية القصيرة االختبارات  -

 حسب المحاضرة  تقارير اعداد -

 بيتية واجبات -

 

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 

المناقشة والعمل بطريقة العمل الجماعي من اجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على البيئة و ---1د

المناقشة الجماعية من اجل تطبيق االسس النضرية على ارض الواقع والتفكير الجماعي اليجاد خطوات 

 متسلسلة للحفاظ على البيئة 

 والتحريري ويالشف التواصل مهارات الطالب تعليم -2د

 الخاصة العلمية والبرامج واالنترنت الحاسوب كاستخدام الحديثة التكنلوجية االدوات استخدام - 3 د

 .. والعروض واالشكال والجداول التقارير باعداد

 .  الوقت ادارة  الوقت من المثلى االستفادة على الطالب قدرات تنمية - 4 د

. و اعطاء مالحظاته عنها و رأيه الشخصي تنمية قدرات الطالب على اجراء التجارب المختبرية 5 –د 

 و تحليل المشكالت البيئية و نشر الوعي البيئء 
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف الطالب على  نظري 2 1

مفهوم الصحة العامة 

 و نشأته

العامة الصحة 

(Public health 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير



 التفاعلية

تعريف الطالب بأبرز  نظري 2 2

اشكال تدخالت 

الصحة العامة المبكرة 

 و تأثيرها بيئيا 

تدخالت الصحة العامة 

 المبكرة

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

نظري  2 4   -   3

 كل اسبوع

تعريف الطالب بمفهوم 

بدء  حديث مرتبط 

مرحلة االنتقال الوبائي 

(epidemiological 

transition   و دور

الصحة والسالمة 

 البيئية في ذلك

الصحة العامة الحديثة 

و تعليم وتدريب 

محترفي الصحة 

 العامة

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

 تعريف الطالب  نظري 2 5

المحورية لبرامج 

 الصحة العام

 برامج الصحة العامة

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

تعريف الطالب بأبرز  نظري 2 6

التطبيقات العملية 

 للصحة والسالمة البيئة 

تطبيقات الصحة و 

 السالمة البيئية 

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

نظري  2 7-2

 كل اسبوع

تعريف الطالب بمفهوم 

السالمة البيئية و 

 تطبيقاته و اهم

 محاوره و قوانينه 

 المحاضرة السالمة البيئية 

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

تعريف الطالب بدوره  نظري 2 9

بالعمل الجماعي و 

الفردي لتحقيق مفاهيم 

الصحة والسالمة 

البيئية على مستوى 

 البيئة المحيطة به

و  المسئولية الشخصية

 الجماعية عن الصحة

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

تعريف الطالب بدور  نظري 2 13

الصحة والسالمة 

البيئية في التأثير على 

التوازن الطبيعي في 

 البيئة 

التأثير في التوازن 

 : الطبيعي

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

نظري  2 12    11

 كل اسبوع

 تعريف الطالب بمفهوم 

الصحة البيئية الشاملة 

 و اشكاله و تطبيقاته 

 

 الصحة البيئية الشاملة

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 تقاريرو 
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تأليف عصام حمدي الصفدي  –كتاب صحة البيئة و سالمتها  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

2315 

 /http://rachel.des.ucdavis.edu/cehr (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

تأليف ايمان دمحم غيث و منى  –توافق  االنسان و البيئة صراع او

 2315 -حسن ابو دهبية 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (,التقارير , المجالت العلمية ) 

Enviromential and development magazine 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/cip2000.as

p?CIP2=03.0103 

 

http://books.google.com/books?id=opzqx56nBk

MC&pg=PA207&dq= 
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االمثلة والمخططات والرسومات التوضيحية الخاصة بالتوعية و االرشاد البيئي التنوع اكثر في اعطاء  ل1ا  

 .والقيام برحالت بحثية وحقلية  لمناطق بيئية مختلفة للتعرف علىها

 . التطبيقية االستخامات مجال في التطورات تواكب بحيث المنهج مفردات تطوير 2 

 .مواكبة للتطور   مستحدثة تدريس طرائق اعتماد3 -

 .المتراكمة خبراتهم من واالستفادة المجال هذا في تطورا االكثر الدول تجارب على االطالع 4-

 .والتعلم التعليم استراتيجيات في وجديد مستحدث هو ما بكل اإللمام-5

 

 

 

 

 التفاعلية

التعليم البيئي وتنمية   نظري  2     13

الوعي لمختلف 

 المراحل الدراسية

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

تعريف الطالب  نظري  2 14

بمستويات التلوث 

البيئي و عالقتها 

بالصحة والسالمة 

 البيئية 

مستويات التلوث 

 البيئي 

 

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

 تذكير الطالب بأهم  نظري 2 15

إرشادات الصحة 

 العامة

إرشادات الصحة 

 العامة

 المحاضرة

 العروض

 التوضيحية

 والمناقشة

 التفاعلية

اختبارات 

اسبوعية 

 واسئلة شفوية

 و تقارير

http://rachel.des.ucdavis.edu/cehr/
http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/cip2000.asp?CIP2=03.0103
http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/cip2000.asp?CIP2=03.0103


 

 
 


