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 البيانات المهنية(ب)  
 :األهداف العامة للمقرر )1

االلمام بالمعارف والمفاهيم المرتبطة بالكوارث الصحية البيئية ودور التغيرات  -1-1   
 المناخية فى احداثها.

 التعرف على التشريعات البيئية للحد من انتشار الكوارث الصحية البيئية .1-2
 على اآلليات الواجب إتباعها عند وقوع الكوارث الصحية البيئية.  التعرف-1-3
    اكتساب المهارات الخاصة بالتعامل مع األوبئة الناتجة عن الكوارث الصحية  -1-4
 0البيئية 

 نواتج التعلم المستهدفة: )2
 



 

 
 
 
 
 

نواتج التعلم للبرنامج التى يساهم المقرر فى  المجال
 تحقيقها

 الصحية البيئية ارثالكولمقرر نواتج التعلم 

ا
لمعرفة والفهم

 

المعلومات الالزمة لتنمية  وضح ي    2/1/1
 واستدامة الموارد الطبيعية

نواع الكوارث البيئية التى أيحدد  -2-1-1-1
 تؤثر على الصحة

يذكر التشريعات واللوائح البيئية   2-1-1-2
المحلية والدولية المتعلقة بالحد من انتشار 

 0لبيئيةالكوارث الصحية ا
يدرك مدى مساهمة موضوع الدراسة 2/1/6

لتنمية المعرفة وحل المشاكل في البيئة 
 المحيطة.

 

يصف الطرق المختلفة الواجب  2-1-6-1
اتباعها لمواجهة الكوارث الصحية البيئية وتقليل 

 اثارها
الكوارث الصحية يشرح كيفية حدوث  2-1-6-2

 0البيئية وطرق الحد من تأثيرها

القدرات
 

الذهنية
 

المشاكل لحل المعرفة والفهم  وظف ي/2/ 2
سياقات مألوفة  المعقدة والمتعددة األبعاد في

إجالء الرؤى وتقديم  وغير مألوفة بغرض
 الحلول ومقترحات غير نمطية .

يحلل المعلومات البيئية المختلفة   2-2-6-1
المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على 

 .ية الكوارث الصحية البيئ
 يقارن بين الطرق المختلفة لمواجهة  2-2-6-2

 تأثيرهاوالحد من .الكوارث الصحية البيئية 
آليات وأدوات بشان عملية االستدامة  حدد ي2/2/7

بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار 
 البيئية المحتملة .

 التييكتشف مخاطر الممارسات المختلفة  2-2-7-1 
 وتأثيرهاالصحية البيئية واجهة الكوارث تتبع عند م

 .  على التنمية المستدامة لموارد البيئة
إلى تقليل تؤدى  التييستنتج الوسائل  2-2-7-2 

 0التأثير الضار للكوارث البيئية التي تؤثر على الصحة 

المهارات المهنية 
والع

م
لية

 

لخفض  المختلفةوالمهارات  الطرقيطبق  -1-1-3-2  تصميم نظم اإلدارة  البيئية وتقييم األثر البيئيتقن ي2/3/1
 0التأثير الضار للكوارث الصحية البيئية

األمراض  لمواجهة  المثلييقترح الطرق   -2/3/1/2
 .واألوبئة الناتجة من الكوارث البيئية

دام يستخدم البيانات البيئية االستخ  1 -4-3-2 يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية 2/3/4
وعرضها لتفسير حدوث الكوارث األمثل 

  وأثرها على الصحة العامة .
مهارات 

ة عامــ
 ومنقولة 

و  ثقافة الحفاظ على البيئة  يساهم في نشر 2/4/1
 وتنميتها واالستدامة لمواردها المختلفة.

 المحلىيتواصل بفاعلية مع المجتمع  -2-4-1-1
اتجة النبأخطار انتشار العدوى لتوعيته وتعريفه 

  من الكوارث البيئية.
عداد قواعد بيانات بيئية تكون تمكن من إي2/4/2

ليه وقت إبمثابة بنك للمعلومات يمكن الرجوع 
 .الحاجة.

يستخدم بصورة جيدة التكنولوجيا  - 2-4-2-1  
المعلومات المتعلقة بأهم  الحديثة في الحصول على

 .منها الناتجةالكوارث الصحية البيئية وتقليل األضرار 
مصادر المعلومات (نصية ولفظية  ينوع2/4/4

 .وبيانية).وعددية 
المصادر المختلفة للحصول  يستخدم - 2-4-4-1

على المعلومات والمعارف المفيدة للحد من 
 0شار الكوارث الصحية البيئية ومواجهتهاتان



 المحتويات:) 3
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إرشاد/عملي محاضرة عدد الساعات الموضوع
 -الصحية البيئية (تعريفهاالكوارث  -1

 .اسبابها)–انواعها 
 

2 1 2 

الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث  -2
السالمة الغذائية فى وقت  –الصحية البيئية 

 الكوارث الطبيعية 
4 2 4 

الكوارث: الحد من آثارها وإدارة األزمات:  - 3
التعاون الدولي ودور تكنولوجيا االتصاالت 

 والمعلومات
2 1 2 

انفلوانزا الطيور والخنازير وتاثيرهما  -   4
 –االضرار –على الصحة العامة (االسباب 

 الوقاية والمكافحة )
4 2 4 

-تأثير التغيرات المناخية على حدوث  -5
إدارة اآلفات  -0الكوارث الصحية البيئية 
 الحشرية والحياة البرية

4 2 4 

 -الكوارث البيئية الطبيعية (أنواعها  -6
وبائية انتشار  -كيفية التعامل معها)-راحلها م

الجراد الصحراوي  والتنمية –اآلفات الحشرية 
 الزراعية 

6 3 6 

الحشرات الطبية وأمراض اإلنسان الوبائية  -7
 4 2 4 وعالقتها بالصحة العامة 

دور الرعاية الصحية وبرامج الوقاية فى  -8
 2 2 2 مواجهة الكوارث الصحية البيئية



 
U4( موضوعات المقرر  

 
 
 والبرنامج: العالقة بين المقرر )5

 المعايير األكاديمية القياسية 
 المعرفة والفهم

 
 المهارات الذهنية

 
المهارات المهنية 

 والعملية
المهارات العامة 

 والقابلة للنقل
المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/6 

2/2/6 
2/2/7 

2/3/1 
2/3/4 

  
 

 
2/4/1 
2/4/2 
2/4/4 

 
 
 

رقم 
 الموضوع

 األسبوع الموضوع

 .)أسبابها– أنواعها -الكوارث الصحية البيئية (تعريفها 1
 

 االول

2 
السالمة  –الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الصحية البيئية 

القوانين والتشريعات المحلية  -.الغذائية في وقت الكوارث الطبيعية
 0لمية التي تحد من انتشار الكوارث الصحية البيئية ومواجهتهاوالعا

  -الثالث -الثاني

الكوارث: الحد من آثارها وإدارة األزمات: التعاون الدولي ودور  3
 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

 الرابع   

–انفلوانزا الطيور والخنازير وتأثيرهما على الصحة العامة (األسباب  4
 الوقاية والمكافحة ) –اإلضرار 

   -السادس -الخامس

إدارة  -تأثير التغيرات المناخية على حدوث الكوارث الصحية البيئية  5
 اآلفات الحشرية والحياة البرية

 الثامن   -السابع 

6 
 -كيفية التعامل معها) -مراحلها  -الكوارث البيئية الطبيعية (أنواعها

والتنمية   راد الصحراويالج –وبائية انتشار اآلفات الحشرية 
 الزراعية 

الحادي   -العاشر -التاسع
  -عشر

 الثالث عشر -الثاني عشر الحشرات الطبية وأمراض اإلنسان الوبائية وعالقتها بالصحة العامة  7

دور الرعاية الصحية وبرامج الوقاية في مواجهة الكوارث الصحية  8
 0البيئية

 الرابع عشر



 
U7 ( مع محتويات المقرر:الكوارث الصحية البيئية نواتج التعلم لمقرر مضاهاة مصفوفة 

8  (Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة: 
 

نواتج التعلم المستهدفة 
الكوارث الصحية لمقرر 

 البيئية
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

المعرفة 
والفهم

 2/1/1/1 X              
2/1/1/2  X X X     X X X   X 
2/1/6/1  X X X     X X X    

الكوارث الصحية  مقررموضوعات  الصحية البيئية الكوارثنواتج التعلم لمقرر  المجال
 البيئية

1 2 3 4 5 6 7 8 

المعرفة   والفهم
 

        X تؤثر على الصحة التيالكوارث البيئية  أنواع يحدد -2-1-1-1

التشريعات واللوائح البيئية المحلية والدولية  يذكر 2-1-1-2
 0المتعلقة بالحد من انتشار الكوارث الصحية البيئية

 X X   X  X 

لمواجهة  إتباعهايصف الطرق المختلفة الواجب  -2-1-6-1
 أثارهاالكوارث الصحية البيئية وتقليل 

 X X   X   

الكوارث الصحية البيئية وطرق  كيفية حدوث شرح ي2 -2-1-6
 0الحد من تأثيرها

  X X X    

القدرات الذهنية
 

المعلومات البيئية المختلفة المتعلقة بالتغيرات  يحلل 2-2-6-1
 البيئية.المناخية وتأثيرها على الكوارث الصحية 

    X  X  

 الكوارثلمواجهة يقارن بين الطرق المختلفة  2-2-6-2  
 تأثيرهاوالحد من البيئية.الصحية 

   X  X   

تتبع عند  التييكتشف مخاطر الممارسات المختلفة  -2-2-7-1
على التنمية  وتأثيرهاالصحية البيئية مواجهة الكوارث 

 .المستدامة لموارد البيئة

     X   

إلى تقليل التأثير تؤدى  التيستنتج الوسائل ي2-2-7-2   
  0ي تؤثر على الصحة الضار للكوارث البيئية الت

   X  X   

المهارات  المهنية 
والعلمية

 

لخفض التأثير  المختلفةوالمهارات  الطرقيطبق  -2-3-1-1 
 0الضار للكوارث الصحية البيئية

  X  X X   

األمراض واألوبئة الناتجة من  المثليالطرق  يقترح2-3-1-2
 .الكوارث البيئية

 X    X   

وعرضها يانات البيئية االستخدام األمثل الب يستخدم 1 -2-3-2
 لتفسير حدوث الكوارث وأثرها على الصحة العامة.

   X  X   

مهارات عامــ
ة ومنقولة 

لتوعيته  المحلىيتواصل بفاعلية مع المجتمع  -2-4-1-1 
  الناتجة من الكوارث البيئية.بأخطار انتشار العدوى وتعريفه 

       X 

صورة جيدة التكنولوجيا الحديثة في يستخدم ب - 2-4-2-1  
المعلومات المتعلقة بأهم الكوارث الصحية  الحصول على

 .منهاالناتجة البيئية وتقليل األضرار 

X       X 

ستخدام المصادر المختلفة للحصول على ي - 2-4-4-1
شار الكوارث الصحية تالمعلومات والمعارف المفيدة للحد من ان

 0البيئية ومواجهتها

  X   X   



2/1/6/2    X X X X X       
المهارات 

الذهنية
 2/2/6/1       X X    X X  

2/2/6/2       X X X X X    
2/2/7/1         X X X    
2/2/7/2     X X   X X X     المهارات

المهنية 
والعملية

 2/3/1/1    X   X X X X X    
2/3/1/2  X X      X X X    
2/3/2/1     X X   X X X    

الم
هارات 
العامة 

والقابلة 
للنقل

 2/4/1/1              X 
2/4/2/1 X             X 
2/4/4/1    X       X    

U9( :طرق التعليم والتعلم 

 لمقررنواتج التعلم المستهدفة 
 الكوارث الصحية البيئية

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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 المعرفة والفهم

2/1/1/1 X        X      

2/1/1/2 X X    X   X   X   

2/1/6/1 X        X      

2/1/6/2 X X  X        X   

المهارات 
 الذهنية

2/2/6/1 X X X   X   X   X   

2/2/6/2 X  X      X   X   

2/2/7/1 X  X   X   X  X    

2/2/7/2 X  X  X   X  X   X  

المهارات 
المهنية 
 والعملية

2/3/1/1 X  X   X         

2/3/1/2 X           X   

2/3/4/1 X X      X X      

المهارات 
العامة والقابلة 

 للنقل

2/4/1/1   X   X  X X      

2/4/2/1        X    X   

2/4/4/1   X      X   X   



 
 
 

U10 نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم ) طرق: 

الكوارث  لمقررنواتج التعلم المستهدفة 
 الصحية البيئية

 طرق التقويم
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 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 X X  X 
2/1/1/2 X X  X 
2/1/6/1 X X   
2/1/6/2 X X  X 

 المهارات الذهنيه

2/2/6/1 X X  X 
2/2/6/2  X  X 
2/2/7/1 X X  X 
2/2/7/2 X X  X 
2/2/8/1     

 المهارات المهنية 
2/3/1/1 X  X X 
2/3/1/2   X  
2/3/4/1 X  X X 

المهارات العامة 
 والمنقولة

2/4/1/1   X  
2/4/2/1    X 
2/4/4/1    X 

U11( الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
  

 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم
بعد نهاية األسبوع  %60 األختبار التحريري  النهائى

 الخامس عشر
 األسبوع الخامس عشر %15 ئىاألختبار الشفوي النها

-األختبار متعددة ألعمال السنة (تقيم المشاريع
مناقشات  –عروض تقدمية  – والتقارير

 قصيرة خالل المحاضرة ....)
15% 

من األسبوع الثالث الي 
 األسبوع الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 
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