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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛بإذنه وسراجًا منريًاوهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل 

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:حمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل 

التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات  الوظائف

السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل 

 يف دفع عجلة التقدم ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا

 التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

، وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املتطلبات

املهنية الوطنية، والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد 

ة متثل سوق العمل واملؤسسة العامة املعايري وكذلك املؤهالت الحقاً يف بنائها على تشكيل جلان ختصصي

للتدريب التقين واملهين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، 

لتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية 

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

" ملتدربي كليات التقنية تقنية الغذاء والبيئةيف قسم  محاية البيئةتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة وت

على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة 

 الربنامج.هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا 

وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم  اإلدارة العامة للمناهجو

 بشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

يع جميب واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه مس

 الدعاء.

 ناهجللماإلدارة العامة 
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25   106 .إدارة وجودة املياه 

26   111 .تلوث املياه 

27   117 .إدارة املخلفات الصلبة 

28   122 .تدريب ميداني 
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32   128 البيئة. جتهيز معمل 

33   129 الكيمياء. جتهيز معمل 

34   130 الوقاية الصحية. جتهيز معمل 

35   131 التثقيف الصحي. جتهيز معمل 

36   132 السالمة الغذائية. جتهيز معمل 

37   133 احلاسب اآللي. جتهيز معمل 

38    134 خمترب األحياء الدقيقة.جتهيز 

39   134 السالمة والصحة املهنية. جتهيز معمل 

 136 ملحق حول أدوات التقييم املقرتحة.  40

 139 املراجع.  41
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 صف الربنامج: و

، للتخصص سوق العمل احمللية  يتوافق مع احتياجاتمبا ُصمم دبلوم محاية البيئة  يف قسم  تقنية البيئـــــــــــــــــــــــــة 

مثانية  تدرييب مدة كل فصل نصفية،  فصول تدريبية   مخسة يف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصص  التدريبب عل يتمو

، مبا ســـوق العمل  ســـاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضـــافة ( ســـاعة1600) مبجموع ،تدريبيًا عشـــر أســـبوعًا

 ساعة معتمدة.   ( 80 يعادل )

على املهارات التخصـــصـــية يف جمال العلوم الصـــحية كالصـــحة العامة واألمراض    ويتم التدريب يف هذا الربنامج

السارية والوبائيات،ويف جمال العلوم البيئية كتلوث اهلواء وتلوث املاء وإدارة املخلفات الصلبة ويف جمال الوقاية كاآلفات   

مكافحتها إضافة اىل مهارات عامة يف الثقافة اإلسالمية،  واللغة العربية،  واللغة اإلجنليزية،  احلشرية واحليوانية.وطرق 

 والرياضيات، واحلاسب اآللي، ومهارات التوجيه املهين والتميز،  والسلوك الوظيفي ومهارات اإلتصال.

 من قسم تقنية الغذاء والبيئة،  البيئةمحاية ومينح املتخرج يف هذا الربنامج الشهادة اجلامعية املتوسطة يف ختصص    

كــــــــــــــــــــــ فين أو مراقب صحي  يف اصاالت التالية : مراقب صحي يف املراقبة الصحية  يعمل يف جماالت أنومن املتوقع 

البلديات والفنادق واملستشفيات اصمعات السكنية ، مراقب وبائيات وفين مكافحة آفات  يف إدارات الطب الوقائي يف     

، فين تثقيف صــحي  ، فين حمطات تنقية املياه وحمطات الصــرف الصــحي ، فين مواصــفات ومقايي  يف   وزارة الصــحة

ــانع املنتجات ذات اآلثار البيئية اخلطرة  يف شــــــركات  خمتربات اجلودة النوعية ويف جمال املبيدات  ،  فين بيئة يف  مصــــ

 لبرتوكيماويات ويف املدن الصناعية  .تدوير النفاياتت الطبية والصناعية وشركات  قطاع النفط والغاز وا

 اهلدف العام للربنامج:

ــة العمل يف جمال ــل  محاية البيئة يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسـ وحيصـ

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلام على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 .حيدد مصادر التلوث البيئي 

 .يطابق مواصفات اجلودة واملقايي  البيئية 

 .يشارك يف برامج املراقبة والتحكم يف امللوثات البيئية 

 .يشارك يف تطبيق برامج اإلصحاح البيئي 

  نواقل املرض.يشارك يف و يشرف على تنفيذ خطط وبرامج مكافحة 

  .يشارك يف مكافحة األمراض السارية واملعدية وعمليات احلجر الصحي 

 يطبق الشروط الصحية على املنشاءات ذات العالقة بالصحة العامة. 
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 The Study Plans Distributed on semesters الفصلية )النصفية( توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Culture -1  
ISL 101 

ISL 102 
2 2 0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 (1ثقافة إسالمية ) 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 جنلا 101 (1لغة إجنليزية )  جنل 

3 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 3 حاسب  101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

4 MATH 101 Mathematics  
MAT 8101 

 
 4 ضاري 101  الرياضيات  ريض 101 4 1 0 3 3

5 BIOS 101 Introduction of Biology  BIO 9153 3 2 2 0 4 9153 5 حيا ا 101 مقدمة يف علم األحياء  حيا 

6 VOCA  101 
Vocational Guidance & 

Excellence 
 VOC 107 2 2 0 0 2 101 6 مهين  101 التوجيه املهين والتميز  مهن 

7 KABB 101 Know About Business (1)  KAB 101 2 0 4 0 4 101  7 زكاب 101 (  1التعرف اىل عامل األعمال )   كاب 

8 KCHM 111 Chemistry  CHM 190 3 2 2 0 4 111 8 يكيم 111  كيمياء   كيم 

9 VENV 111 
Introdaction of 
Environment 

 
ENV 9156 2 2 0 0 2 9156 9 حامي 111 مدخل إىل علم البيئة  محا 

Total Number of Units 20 16 8 2 26 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي :س.أمتارين ،  :مت عملي/ ورش ، :عمحماضرة ،  :مح وحدات معتمدة ، :و.م 
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2
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م املقرررمز  اسم املقرر املتطلب

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing   2 2 0 0 2 101 1 يعرب  101 الكتابة الفنية  عرب 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 ENGL 102 English Language -2 ENGL 101 ENG 8102 3 3 0 1 4 102 3 جنلا 102 (2لغة إجنليزية ) جنلا 101 جنل 

4 BIOS 111 
Microbiology and 

Parasitology 
 BIO 154 3 2 2 0 4 154 4 حياا 111  االحياء الدقيقة والطفيليات  حيا 

5 VENV 131 Air Pollution CHM 111 ENV 250 3 2 2 0 4 250 5 حامي 131 تلوث اهلواء يكيم 111 محا 

6 VENV 171 
Management and the 
Quality of Drinking 

Water 
CHM 111  2 1 2 0 3 270 6 حامي 171 إدارة وجودة مياه الشرب يكيم 111 محا 

7 VENV 102 Public Health Principles  ENV 9151 2 2 0 1 3 91517 حامي 102 مبادئ الصحة العامة  محا 

8 VENV 101 
Occupational Safety and 

health 
 ENV 163 2 1 2 0 3 163 8  حامي 101 السالمة والصحة املهنية  محا 

Total Number of Units 19 15 8 2 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي :س.أمتارين ،  :مت عملي/ ورش ، :عمحماضرة ،  :مح وحدات معتمدة ، :و.م 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 STAT 111 Introdaction of Statistics  STA 197 3 3 0 0 3 111 1 ااحص 111 مقدمة يف علم االحصاء   إحص 

2 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 
ENG 8103  

 
 2 جنلا 103 (3لغة إجنليزية ) جنلا 102 جنل 103 4 1 0 3 3

3 VENV 232 Water Pollution VENV 9270 ENV  9166 3 2 2 0 4 91663 حامي 232 تلوث امليـاه حامي 171 محا 

4 VENV 203 Health Education  ENV 9162 3 2 2 0 4 91624 اميح 203 التثقيف الصحي  محا 

5 VENV 221 
Medical and Veterinary 

Entomology 
BIOS  101 ENV 9258 3 2 2 0 4 92585 حامي 221 احلشرات الطبية والبيطرية احيا 101 محا 

6 VENV 261 
Solid Waste 
Management 

VENV 111 ENV 4259 2 2 0 0 2 92596 حامي 261 إدارة املخلفات الصلبة حامي 111 محا 

7 VENV 251 
Infectious and Endemic 

Diseases 
VENV 102 ENV 9225 3 2 2 0 4 92557 حامي 251 األمراض املعدية واملستوطنة حامي 102 محا 

Total Number of Units 20 16 8 1 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي :س.أمتارين ،  :مت عملي/ ورش ، :عمحماضرة ،  :مح وحدات معتمدة ، :و.م 
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4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 
ETHS  101 

Professional Ethics & 
Comm. Skills 

VOCA 101 
ETH  101 

KAB 102 
 مهين 101 سلك 101 2 0 0 2 2

السلوك الوظيفي ومهارات 

 االتصال
 سلكا 101

1 
KABB 102 Know About Business (2) KABB 101 KAB 102 2 0 4 0 4 102 زكاب 102 (2التعرف اىل عامل األعمال )  زكاب 101 كاب 

2 VENV 204 Food safety  FSS 165 3 2 2 0 4 165 2 حامي 204 السالمة الغذائية  ساغ 

3 VENV 233 
Control of Environmental 

Pollution 
ENV 274 ENV 4210 2 2 0 0 2 274  3 حامي 233 التحكم يف التلوث البيئي  حامي 131 محا 

4 VENV 252 Epidemiology VENV 102 ENV 9267 3 2 2 0 4 92674 حامي 253 علم الوبائيات احامي 102 محا 

5 VENV 253 Control of Medical Pest BIOS 101 ENV 9268 3 2 2 0 4 92685 حامي 253 مكافحة اآلفات الصحية أحيا  101  محا 

6 VENV 254  Quarantine VENV 102 ENV 9260 1 0 2 0 2 9260 6 حامي 254 احلجر الصحي حامي 102 محا 

7 VENV 291 Field Traning VENV 232 ENV 9275 2 0 4 0 4 9275 7 حامي 291 تدريب ميداني حامي 232 محا 

8 VENV 281 
Data Analysis by Using 
Computer Application  

STAT 111 ENV 9297 1 0 2 0 2 9297 ااحص 111 محا 
حتليل البيانات باستخدام 

 تطبيقات احلاسب االلي
 8 حامي 281

Total Number of Units 17 10 14 0 24 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي :س.أمتارين ،  :مت عملي/ ورش ، :عمحماضرة ،  :مح وحدات معتمدة ، :و.م 

 

5
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 

Code 
Course Name Equivalent 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافئ

يب 
ري

تد
 ال

صل
لف

ا

س
ام

خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 VENV 299 Co-operative Training ENV 299 4 299  حامي 299 التدريب التعاوني حيا 

Total Number of Units  4 المجموع  

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي :س.أمتارين ،  :مت عملي/ ورش ، :عمحماضرة ،  :مح وحدات معتمدة ، :و.م 
      

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
80 57 38 5 100 

Total of training Hours (16X100)+ Cooperative training Hours (490) 2090  490+ التدريب التعاوني 100×  16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصصاملختصر الوصف   

ملقررات التخصص املختصرلوصف ا  
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 3 الساعات املعتمدة يكيم  111 الرمز كيمياء عامة اسم املقرر

الذري يقدم املقرر مفاهيم عامة عن املادة وخواصها واشكاهلا، مفهوم الذرة ومكوناتها، الرتكيب   الوصف:

واجلزيئي، وكيفية ترابط الذرات، العالقات الغازية واىل احملاليل الكيميائية وكيفية التعبري عن 

الرتاكيز. كما يتطرق املقرر اىل املركبات العضوية وتسميتها. يقدم هذا املقرر للمتدرب مفاهيم اساسية 

 .دم املتدرب بربط هذا العلم بالبيئةعن علم الكيمياء بالرتكيز على الكيمياء التحليلية والعضوية مبا خي

 3 الساعات املعتمدة حياأ 111 الرمز األحياء الدقيقة والطفيليات اسم املقرر

ــاب املتدرب التفريق بني أنواع  الوصف: يف هذا املقرر وهو اجلزء األول من جمموعة املقررات اليت تهدف إىل إكســــــــ

 .واألمراض اليت تصيب االنسان واحليوانالكائنات احلية الدقيقة وعالقتها بالفساد 

 –الفريوسات  –الفطريات  –سيتم التدريب يف هذا املقرر على معرفة أنواع امليكروبات البكترييا    

الريكتسيا  ، الطفيليات من حيث، تكاثرها وأشكاهلا وتركيبها وأهميتها االقتصادية  -الطحالب

 .األجهزة واألدوات وعملية العزل هلذه الكائنات استخدامب على باإلضافة إىل التدري .واألمراض اليت تسببها

 2 الساعات املعتمدة حامي 111 الرمز مدخل إىل علم البيئة اسم املقرر

على مفهوم علم البيئة ومستويات األنظمة احليوية والنظام البيئي   سيتم التعرف يف هذا املقررالتعرف الوصف:

مكوناته وخصائصه والدورات الطبيعية ألهم مكوناته والتداخالت احليوية للمكونات احلية واألنظمة 

 .البيئية الطبيعية الرئيسية على األرض وكذلك اإلنسان والبيئة واإلسالم والبيئة

 2 الساعات املعتمدة حامي 101 الرمز املهنيةالسالمة والصحة  اسم املقرر

يتضمن هذا املقرر تعريفا بالصحة املهنية، أهميتها وأهدافها باإلضافة إىل الطوارئ واحلوادث املهنية  الوصف:

 .وطرق الوقاية منها والتعرف على اإلسعافات األولية لإلصابات شائعة احلدوث

 1 الساعات املعتمدة حامي 281 الرمز تطبيقات احلاسب اآللي استخدامحتليل البيانات ب اسم املقرر

يهدف املقرر للتعريف بطرق مجع وعرض البيانات اإلحصائية بأنواعها و شرح لطرق بعض احلسابات   الوصف:

 .برامج احلاسب االلي استخداموتطبيقاتها يف اصاالت البيئية والصحية ب

 3 الساعات املعتمدة احيا 101 الرمز مقدمة يف علم األحياء اسم املقرر

للتصــــــنيف العام للكائنات احلية، التعريف  حيتوي هذا املقرر على وصــــــف للرتكيب العام للخلية،عرض الوصف:

باململكة النباتية ووصــف الشــكل الظاهري للنباتات الزهرية وأهم تفاعالتها مع البيئة، كما حيتوي هذا   

املقرر وصف للتقسيم العام ملفصليات األرجل من حيث الرتكيب وعالقتها مع األنسان ، باإلضافة لوصف          

 اإلنسان والتأثريات اليت ميكن أن تتعرض هلا بسبب امللوثات للرتكيب الداخلي لبعض أجهزة جسم 

ويف هذا املقرر يتم التدريب للتعرف على تركيب وتصنيف الكائنات احلية وأهم تفاهالتها وعالقاتها 

باحمليط احليوي من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدريب العملي 

  أسبوعيًا.بواقع حماضرتني
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 3 الساعات املعتمدة حامي 131 الرمز تلوث اهلواء اسم املقرر

يغطي هذا املقرر املهارات األساسية لتحديد تلوث اهلواء ومصادر تلوث اهلواء وانواع امللوثات الناجتة منها  الوصف:

وتأثرياتها على البيئة  وايضا قياس تركيز بعض هذه امللوثات مثال اجلسيمات والغازات الرئيسية للتلوث 

 اهلواء يف اجلزء العملي و حيتوي املقرر على املواضيع  

الغالف اجلوي ومكونات الغالف اجلوي وأهمية الغالف اجلوي، مفهوم تلوث اهلواء ومصادره، تعريف 

وحدات قياس الغازات واجلسيمات، ملوثات اهلواء اجلوي وتأثرياتها البيئية، معايري جودة اهلواء، التلوث 

النظرية بواقع  الضوضائي، التلوث االشعاعي، تلوث اهلواء الداخلي ويتم التدريب من خالل املعلومات

حماضرتني يف االسبوع باإلضافة اىل التدريب العملي على االجهزة لقياسات التلوث بواقع حماضرتني 

 اسبوعيا 

 2 الساعات املعتمدة حامي 171 الرمز إدارة وجودة مياه الشرب اسم املقرر

وأخذ عينات املياه من مصادرها يقدم هذا املقرر األساسيات والتقنيات املستخدمة إلدارة مياه الشرب  الوصف:

وإجراء بعض الفحوصات الفيزيائية والكيميائية وحتديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية 

ويشمل املقرر على املواضيع االتية: املياه أهميتها وتوزيعها  على سطح الكرة االرضية ومصادرها 

ص الفيزيائية والكيميائية، معايري جودة مياه الرئيسية، الرتكيب الكيميائي للماء، مفهوم اخلوا

الشرب، إدارة املياه واملوارد املائية يف اململكة العربية السعودية ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية 

 بواقع حماضرتني يف االسبوع باإلضافة اىل التدريب العملي التلوث بواقع حماضرتني اسبوعيا

 علم البيئة :متطلب سابق

 2 الساعات املعتمدة حامي 102 الرمز مبادى الصحة العامة اسم املقرر

يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب باملبادئ العامة للصحة واملرض والتدريب على انواع االمراض وتأثرياتها   الوصف:

صحة املنزل من  والعدوى وانواعها واملناعة و برنامج املدن الصحية و اثره على الصحة العامة و كذالك

خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع وتطبيق ذالك بالتمارين بواقع حماضرة باالسبوع  و 

 زيارات منظمة ملراكز الرعاية الصحية االولية.
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 3 الساعات املعتمدة حامي 131 الرمز تلوث مياه اسم املقرر

يصف هذا املقرر املهارات األساسية لتحديد تلوث املياه ومصادر تلوث املياه وامللوثات الناجتة عنها وتأثرياتها  الوصف:

 على البيئة وقياس تركيز بعض هذه امللوثات 

تلوث املياه، تعريفه وأنواعه، التلوث بالصرف الصحي، التلوث بالصرف الصناعي، التلوث بالصرف 

 التلوث االشعاعي، التأثريات األخرى لتلوث املياه الزراعي، التلوث بالنفط،

ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع باإلضافة اىل التدريب العملي على  

 االجهزة لقياسات التلوث بواقع حماضرتني اسبوعيا

 جودة املياه :متطلب سابق

 3 الساعات املعتمدة حامي 203 الرمز التثقيف الصحي اسم املقرر

ــقات التوعوية       الوصف: ــميم امللصــ ــرة وطرق إعداد وتصــ ــرة وغري املباشــ ــال املباشــ ــائل االتصــ ــف هذا املقرر وســ يصــ

 واملطويات التثقيفية باإلضافة إىل خطوات حل املشاكل الصحية.

وسائل االتصال وكيفية أعداد امللصقات واملطويات من خالل  استخدامالتدريب على  مويف هذا املقرر سيت

املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع حماضرتني أسبوعيا باإلضافة إىل 

 الزيارات امليدانية للمرافق الصحية ذات العالقةً.

 3 الساعات املعتمدة حامي 221 الرمز احلشرات الطبية والبيطرية اسم املقرر

ــليات األرجل،عرض  الوصف: ــف ليهمية الطبية والبيطرية ملفصـ ــرات الناقلة  حيتوي هذا املقرر على وصـ ألهم احلشـ

ــلوكها وطرق مكافحتها، وطرق نقل   ــان ودورات حياتها وأهميتها الطبية وعاداتها وســـــ ليمراض لإلنســـــ

مسببات األمراض بواسطة احلشرات، كما حيتوي هذا املقرر وصف لبيئة احلشرات وانتشارها وكيفية           

 حصرها وطرق مجعها، وكيفية التحقق من مدى جناح عمليات املكافحة.

ويف هذا املقرر يتم التدريب للتعرف على أهم احلشــــرات الناقلة ليمراض والتعريف ببيئتها وكيفية مجعها 

والتحقق من مدى جناح عمليات املكافحة من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضــــــــــرتني يف األســــــــــبوع 

دانية للتعرف على بيئات باإلضـــــافة إىل التدريب العملي بواقع حماضـــــرتني أســـــبوعيًا وكذلك الزيارات املي

 احلشرات الطبية والبيطرية ومجعها من احلقل.

 2 الساعات املعتمدة حامي 261 الرمز إدارة املخلفات الصلبة اسم املقرر

يصف هذا املقرر تعريف املخلفات الصلبة وأنواع املخلفات الصلبة والتعرف على خصائصها الطبيعية  الوصف:

وأنظمة إدارة املخلفات الصلبة األنظمة الرئيسية إلدارة املخلفات الصلبة )  والكيميائية ومصادر انتاجها

االنتاج/التخزين/ اجلمع/النقل/ املعاجلة/ التخلص النهائي( وطرق االستفادة من املخلفات الصلبة وأهمية 

ن تدوير املخلفات التعرف املخلفات اخلطرة خملفات الرعاية الصحية وطرق التعامل مع هذا النوع م

 املخلفات وكيفية التخلص منها ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع

 متطلب سابق علم البيئة  
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 3 الساعات املعتمدة حامي 251 الرمز األمراض املعدية واملستوطنة اسم املقرر

واملســتوطنة باإلضــافة إىل وســائل انتشــارها. مع   يصــف هذا املقرر طرق العدوى ومســببات األمراض املعدية   الوصف:

 الرتكيز على كيفية الوقاية وإجراءات مكافحة هذه األمراض.

ويف هذا املقرر سيتم التدريب على طرق الوقاية و أجراءت مكافحة األمراض املعدية واملستوطنة من خالل 

ب العملي بواقع حماضرتني أسبوعيًا املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدري

 وكذلك الزيارات امليدانية للمرافق الصحية ذات العالقة.

 3 الساعات املعتمدة حامي 204 الرمز الغذائية السالمة اسم املقرر

هذا املقرر يهدف اىل تعريف املتدرب بالغذاء و مكوناته األســاســية وإكســابه املهارات األســاســية للتعرف       الوصف:

والكشف عن أسباب ومظاهر فساد وتسمم الغذاء سواء امليكروبية أو الكيميائية أو الطبيعية باإلضافة          

ــائل النقل    إىل ــمت الغذائية من حيث اشــــرتاطات املواد اخلام ووســ ــحية يف املنشــ ــئون الصــ التدريب على الشــ

كذا أنظمة جودة الغذاء     واملباني والتجهيزات والعمالة والتخزين  وكيفية إعداد وجتهيز وحفظ الغذاء و         

واهليئات الدولية واحمللية املتعلقة بالسالمة الغذائية كما سيشمل التدريب تطبيق على بطاقة املادة الغذائية     

و اختبار جودة زيوت القلي  وفحص درجات احلرارة وطرق ترتيب األغذية وطرق سحب العينات واصموعات 

غذائية يف املنشـــــــمت الغذائية والتنظيف والتطهري يف املنشـــــــمت  الغذائية وإذابة اصمدات واالشـــــــرتاطات ال

 الغذائية بواقع حماضرتني نظرية وحماضرتني للتدريب العملي يف األسبوع

 2 الساعات املعتمدة حامي 233 الرمز التحكم يف التلوث البيئي اسم املقرر

وطرق التحكم يف تلوث اهلواء الطرق  يصف املقرر طرق مراقبة البيئة خطط قصرية وخطط طويلة الفرتة الوصف:

الوقائية وايضا الطرق التقنية والفنية لتحكم يف تلوث املاء بالنفط الطرق الكيميائية والطرق الفيزيائية 

وطرق التحكم يف التلوث الضوضائي و التخلص من النفايات املشعة وايضا التعرف على الكوارث البيئية 

ت للتقليل من خماطرها والتعرف ايضا على  دراسة تقييم األثر البيئي الطبيعية  واإلجراءات  واإلرشادا

 )كوسيلة للتحكم يف التلوث ( ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع

 متطلب سابق: تلوث اهلواء، تلوث املياه  

 3 الساعات املعتمدة حامي 253 الرمز علم الوبائيات اسم املقرر

اته وأقسامه ومفهوم السببية وسلسلة    استخدام يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب بعلم الوبائيات وأهدافه و   الوصف:

ــائيات والتقارير الوبائية    ــي الوبائي والوبائيات البيئية واملهنية واإلحصـــ العدوى وإجراءات املخالطني والتقصـــ

ة بواقع حماضــرتني يف األســبوع وتطبيق ذالك عمليا  واجلداول اإلحصــائية وذالك من خالل املعلومات النظري

 بواقع حماضرتني باألسبوع يف معامل القسم ومن خالل الزيارات املنظمة ملراكز الرعاية الصحية األولية.
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 3 الساعات املعتمدة حامي 253 الرمز الصحية  مكافحة اآلفات اسم املقرر

اآلفات الطبية البيطرية ذات العالقة بالصحة العامة  يصف هذا املقرر الطرق العامة ملكافحة الوصف:

وأقسامها، مع الرتكيز على الطرق الكيماوية يف عملية املكافحة، وطرق مكافحة احلشرات واحللم 

والقوارض والكالب والقطط الضالة كما يصف هذا املقرر مستحضرات املبيدات وطرق تطبيقها وقواعد 

املقرر يتم التدريب للتعرف على أهم طرق مكافحة اآلفات الناقلة ليمراض  ويف هذا .التداول األمن للمبيدات

والتحقق من مدى جناح عمليات املكافحة من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة 

 التطبيق. إىل التدريب العملي بواقع حماضرتني أسبوعياً وكذلك الزيارات امليدانية للتعرف على واقع عمليات

 1 الساعات املعتمدة حامي 254 الرمز احلجر الصحي اسم املقرر

يصف هذا املقرر أنظمة ولوائح احلجر الصحي حسب تعاميم وزارة الصحة السعودية باإلضافة إىل أنشطة              الوصف:

على احلجر املراقبة الصحية مبنافذ الدخول بأنواعها جتاه القادمني ووسائل النقل واحليوانات مع الرتكيز    

 الصحي أثناء موسم احلج.

ويف هذا املقرر سيتم التدريب على إجراءات احلجر الصحي من خالل املعلومات النظرية والتدريب 

 العملي بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل الزيارات امليدانية للمرافق الصحية واحلجرية ذات العالقة.

 2 الساعات املعتمدة حامي 291 الرمز تدريب ميداني اسم املقرر

برنامج التدريب امليداني عبارة عن برنامج زيارات بني قسم تقنية البيئة ختصص محاية وبيئة العمل امليداني     الوصف:

 يف القطاع احلكومي ) قسم صحة البيئة   او اخلاص  بهدف تعريف املتدربني لبيئة العمل بعد التخرج.

 املتدرب حيث يكتســب قســم تقنية البيئة  يف الدبلوم  جزًء مهمًا من برنامج  امليدانيو يعترب التدريب 

كما يقوم الربنامج بالربط بني النظريات واملبادئ القســم غري اليت يتم دراســتها يف  ةمفاهيم ومهارات جديد

هم وفتح آفاق ، واحلياة املهنية يف جماالت العمل هلدف حتسني الف للمتدربالعلمية النظرية اليت مت تدريسها  

إدارات صــــــحة البيئة التابعة لوزارة الصــــــحة أو  العمل املهين يف مشــــــاهدات بيئةمن خالل  للمتدرب ةجديد

ــرف    ــرب وخملفات الصـ ــحية وحمطات معاجلة مياه الشـ ــئون البلدية والقروية وزيارة بعض املراكز الصـ الشـ

 الصحي ومدافن املخلفات الصلبة ومعاجلة النفايات اخلطرة.
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التفصيلي للمقررات املشرتكةالوصف   

 



 القسم

 تقنية الغذاء والبيئة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  للمناهج اإلدارة العامة
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  17

 

 يكيم  111 لرمزا كيمياء  سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

عامة عن املادة وخواصها واشكاهلا، مفهوم الذرة ومكوناتها، الرتكيب الذري واجلزيئي، يقدم املقرر مفاهيم 

وكيفية ترابط الذرات، العالقات الغازية واىل احملاليل الكيميائية وكيفية التعبري عن الرتاكيز. كما يتطرق املقرر 

عن علم الكيمياء بالرتكيز على الكيمياء  اىل املركبات العضوية وتسميتها. يقدم هذا املقرر للمتدرب مفاهيم اساسية

 .التحليلية والعضوية مبا خيدم املتدرب بربط هذا العلم بالبيئة

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات واملعلومات االساسية يف الكيمياء وفهم النظريات املتعلقة ي

باملواضيع الكيميائية كالذرة وتركيبها وطرق احتادها والتعبري عنها بالصيغ واملعادالت الكيميائية ومعرفة حاالت 

 االساسية الالزمة لفهم واستيعاب مواد التخصص.   وخصائص املادة واحملاليل الكيميائية وغريها من املواضيع

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .يعرف مفهوم املادة  -1

 .يتعرف على خواص املادة  -2

 .يعدد اشكال الطاقة  -3

 .يفرق بني أشكال املادة  -4

 .يتعرف على الوحدات الدولية  -5

 .ومكوناتهايتعرف على الذرة   -6

 .يعرف مفهوم املادة  -7

 .يتعرف على خواص املادة  -8

 .يعدد اشكال الطاقة  -9

 .يفرق بني أشكال املادة  -10

 .يتعرف على الوحدات الدولية  -11

 .يتعرف على الذرة ومكوناتها  -12

 .يتعرف على عالقات وقوانني الغازات  -13
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 .يتعرف على املركبات العضوية  -14

 .الغازاتيتعرف على عالقات وقوانني   -15

 .يتعرف على املركبات العضوية  -16

 .يتعرف على عالقات وقوانني الغازات  -17

 .يتعرف على املركبات العضوية  -18

 .يتعرف على عالقات وقوانني الغازات  -19

 .يتعرف على املركبات العضوية  -20

 .يتعرف على عالقات وقوانني الغازات  -21

 .يسمي املركبات العضوية  -22

 .واألجهزة يف املعمليستخدم األدوات   -23

 .يستخدم إجراءات السالمة يف املخترب  -24

 .يتعامل مع املواد الكيميائية يف املخترب  -25

 .أن يفصل بني املواد  بالطرق الفيزيائية  -26

 .مييز بني االمحاض والقواعد بالكشف الكيميائي  -27

 .حيضر حملول قياسي  -28

 .يكشف عن نوع املركب العضوي  -29
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 6 املادة وخواصها

 4 4 الرتكيب الذري

 4 4 اجلدول الدوري احلديث

 4 4 الرموز والصيغ الكيميائية

 4 4 احملاليل

 4 4 الغازات و بعض العالقات

 6 6 الكيمياء العضوية

 اجملموع
32 32 

64 
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 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .لب  القفازات  -1

 .لب  الكمامات  -2

 .غرفة الغازات استخدام  -3

 .وجود مروش لغسيل العيون  -4

 .لب  النظارات الواقية  -5
 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :املادة وخواصها 12

  الكيمياءعلم. 

 تعريف املادة. 

 .خواص املادة 

 اخلواص الفيزيائية. 

 اخلواص الكيميائية. 

 اخلواص امليكانيكية. 

 مفهوم الطاقة. 

 قانون حفظ الطاقة. 

 أشكال الطاقة. 

 املادة والطاقة. 

 .أشكال املادة 

 العنصر /املركب/اخلليط. 

 قانون حفظ املادة. 

 النظام الدولي للوحدات. 

  واخلانات املعنويةالرتميز العلمي. 

 معامالت التحويل. 

 يتدرب العملي على: 

o تعريف مبخترب الكيمياء 

 .التعليمات العامة للعمل يف املخترب 

 .التعرف على األجهزة واألدوات األساسية 

  كل منها استخدامكيفية. 

 خاصية القياس األساسية يف املخترب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .اجراءات السالمة يف املخترب 

  اخلاصة باملواد الكيميائية.اللوائح التحذيرية 

 ( بيانات العبوات الكيميائيةS&R). 

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :الرتكيب الذري 8

 متهيد. 

 الذرة. 

 مكونات الذرة. 

 مكونات النواة. 

 العدد الذري و العدد الكتلي. 

 الوزن الذري. 

 النظائر. 

 الوزن اجلزيئي. 

 يتدرب العملي على: 

o  التعرف على املواد الكيميائية بدراسة خواصها

 الفيزيائية.

o .فصل مزيج مواد بطرق فيزيائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :اجلدول الدوري احلديث 8

 اصاميع. 

 الكهروسالبية. 

 العناصر املعدنية. 

 العناصر الالمعدنية. 

 أشباه املعادن. 

 املدارات االلكرتونية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التوزيع اإللكرتوني. 

  التكافؤ وعدد التأكسدعدد. 

 يتدرب العملي على: 

o و معرفة صفاتها الكشف عن األمحاض والقواعد. 

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )أمحد العوي ، سليمان اخلويطر

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :الرموز والصيغ الكيميائية 8

 أمساء ورموز العناصر. 

 الصيغ الكيميائية اجلزيئية. 

 الصيغ الكيميائية الرتكيبية. 

 تسمية املركبات الكيميائية. 

 كتابة املعادالت الكيميائية. 

  .وزن املعادالت الكيميائية 

 :الروابط الكيميائية 

o الرابطة األيونية. 

o الرابطة التساهمية. 

o الرابطة اهليدروجينية. 

 يتدرب العملي على: 

o الكشف عن الشق احلمضي لبعض األمالح. 

o الكشف عن الشق القاعدي لبعض األمالح. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 ا.اجنلرت -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :احملاليل 8

 املذيب واملذاب. 

 احملاليل املخففة واملركزة. 

 احملاليل املشبعة وغري املشبعة وفوق املشبعة. 

 مزج وختفيف احملاليل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ذوبان الغازات يف السوائل. 

  الغازات يف االجسام الصلبةحماليل. 

 السوائل يف السوائل. 

 األمحاض والقواعد واألمالح. 

 :الرتكيز وطرق التعبري عن الرتكيز 

 النسبة املئوية الوزنية. 

o املواللية. 

o املوالرية. 

o العيارية. 

 يتدرب العملي على: 

o حتضري حملول قياسي  

 برتكيز املوالرية. 

  العيارية. 

o حتضري حملول قياسي 

  ئويةاملبالنسبة. 

o  خمففحتضري حملول قياسي. 

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :الغازات و بعض العالقات 8

 الغازات. 

 خواص الغازات. 

  الضغط واحلجمالعالقة بني. 

 العالقة بني احلجم ودرجة احلرارة. 

 العالقة بني احلجم والكمية. 

 العالقة بني الضغط ودرجة احلرارة. 

 ه.العالقة بني ضغط الغاز وكميت 

 العالقة بني كمية الغاز ودرجة احلرارة. 

 يتدرب العملي على: 

o الكشف عن االلكانات وااللكينات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o الكشف على سائل عضوي. 

o لب عضويالكشف على ص. 

مراجع 

 املوضوع

1 
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

2 
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

 :الكيمياء العضوية 12

 اهليدروكربونات. 

 هيدروكربونات اليفاتية. 

  االروماتية العطريةاهليدروكربونات. 

 االلكانات/ االلكينات /االلكاينات. 

 تسمية املركبات العضوية. 

 بعض اصموعات الوظيفية: 

o الكحوالت. 

o األلدهيدات. 

o الكيتونات. 

o األمحاض الكربوكسيلية. 

 يتدرب العملي على: 

o الكشف عن االلدهيدات والكيتونات. 

o  العضوية األمحاضالكشف عن. 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
 –دارا اخلرجيي للنشر  –هـ(، أس  الكيمياء العضوية 1422حممداحلسن وحسن احلازمي )

.الرياض  

2 
  -الطبعة الثانية  –الكيمياء العضوية العملية ،  (هـ1415) حسن حممد احلازمي، حسان بكر أمني

 الناشر: جامعة امللك سعود.
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 141 من  24

 

 املراجع

  
كتاب  -هـ( 1417أمحد العوي ، سليمان اخلويطر، عبدالعزيز الواصل، عبدالعزيز السحيباني )

 الرياض. –دار اخلرجيي للنشر والتوزيع  –الكيمياء العامة 

  
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1985جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 .اجنلرتا -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء االول  –سعسع ومأمون حليب 

  
ترمجة سليمان  –كتاب الكيمياء العامة املبادئ والبنية  –( 1986جيم  برادي، جريارد هييومستون )

 اجنلرتا. -دار جون وايلي وأبنائة ليمتد -الطبعة الثالثة ، اجلزء الثاني –سعسع ومأمون حليب 

  
دارا اخلرجيي  –م(، الكيمياء التحليلية )التحليل احلجمي و الوزني ( 1998إبراهيم الزامل وآخرون )

 الرياض. -للنشر 

  ( أس  الكيمياء العضوية 1422حممداحلسن وحسن احلازمي ،)الرياض –دارا اخلرجيي للنشر  –هـ. 

  
  -الطبعة الثانية  –الكيمياء العضوية العملية ،  (هـ1415) حسن حممد احلازمي، حسان بكر أمني

 الناشر: جامعة امللك سعود.
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 حياا  111 لرمزا الدقيقة والطفيليات األحياء سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

ــاب املتدرب التفريق بني أنواع  يف هذا املقرر وهو اجلزء األول من جمموعة املقررات اليت تهدف إىل إكســــــــــــــــــــــ

 .تصيب االنسان واحليوانالكائنات احلية الدقيقة وعالقتها بالفساد واألمراض اليت 

 -الطحالب –الفريوسات  –الفطريات  –يف هذا املقرر سيتم التدريب على معرفة أنواع امليكروبات البكترييا 

، الطفيليات من حيث، تكاثرها وأشكاهلا وتركيبها وأهميتها االقتصادية واألمراض اليت تسببها من   الريكتسيا

خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدريب 

 .ناتاألجهزة واألدوات وعملية العزل هلذه الكائ استخدامعلى 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية للتفريق بني أنواع الكائنات احلية الدقيقة والطفيليات 

 .من مجيع جوانبها

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 ً للتأكد من صالحيتها.يفحص املواد الغذائية فحصًا ظاهريا   -1

 يتأكد من خلو العاملني من األعراض املرضية الواضحة باملالحظة ملنع العامل املصاب من العمل.  -2

 .يرسل العينات إىل املخترب املختص بطريقة صحيحة إلجراء الفحوصات  -3

 مياه بالطرق الصحيحة إلرسال إىل املخترب. –يقوم بأخذ العينات اخلاصة ) أواني مواد غذائية( عمال   -4

 .جبميع أنواع الكائنات احلية الدقيقة وأفضل طرق القضاء على منوها وتكاثرها يلم  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 علم االحياء الدقية وتطوره

 2 2 التكاثر يف الكائنات احلية

 6 6 وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبهاالبكرتيا 

 6 4 الفطريات وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها
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 4 4 الفريوسات وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها

 2 2 الريكتسيا وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها

 4 4 الطحالب وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها وأهميتها األقتصادية

 4 6 الطفيليات وعالقتها باألمراض

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .مالب  الوقاية الشخصية، لب  القفازات والكمامات استخدام  -1

 .ثالجة جمهزه حلفظ العينات  -2

 .التأكد من تعقيم عبوات مجع وحفظ العينات  -3

 .غسل األيدي باملاء والصابون بعد اإلنتهاء االجراءات  -4

 .احلذر من األجهزة الساخنة متل جهاز التعقيم  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 علم االحياء الدقية وتطوره:   8

 تطور علم األحياء الدقيقة. 

 فروع علم األحياء الدقيقة. 

  الكائنات احليةتصنيف. 

 تسمية الكائنات احلية الدقيقة. 

 الصفات العامة للكائنات احلية الدقيقة. 

 أنواع الكائنات احلية الدقيقة.  

 :تدريب عملي على 

o األدوات واألجهزة املستخدمة يف معمل األحياء الدقيقة. 

o  امليكروسكوب استخدامطريقة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 ال التحريرية.االختبارات واألعم

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 .أساسيات علم األحياء الدقيقة ) اجلراثيم ( د/ حكمت عبدالكريم فيحات أ / مجال حممد عثمان 1

 التكاثر يف الكائنات احلية:  4

 أهمية التكاثر ليحياء. 

 أسباب اختالف األحياء يف قدرتهاعلى التكاثر. 

  التكاثر الالجنسى. 

 اجلنسي التكاثر. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 141 من  27

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ظاهرة تعاقب األجيال. 

 العوامل املؤثرة على منو الكائنات احلية الدقيقة. 

 :تدريب عملي على 

o طريقة حتضري املستنبتات. 

مراجع 

 املوضوع
 .حكمت عبدالكريم فيحات أ / مجال حممد عثمانأساسيات علم األحياء الدقيقة ) اجلراثيم ( د/  1

 : البكرتيا وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها 12

 انتشار البكترييا. 

 تعريف البكترييا. 

 تصنيف البكترييا حسب الشكل. 

 تصنيف البكترييا حسب صبغة جرام. 

 تصنيف البكرتيا حسب احتياجها ليكسجني. 

 تصنيف البكرتيا إىل جماميع. 

 اخللية البكتريية تركيب. 

 طريقة تكاثر البكترييا. 

 النمو ومنحين النمو البكتريي. 

 األهمية االقتصادية للبكترييا. 

 البكرتيا املمرضة: 

o املكورات العنقودية. 

o املكورات السبحية. 

o النيسرييا. 

o الكرون باكرتيم. 

o ميكروباكرتيم. 

o الساملونيال. 

o الشجيال. 

o الكولريا. 

o اإلشرييشيات القولونيه. 

o الكلوسرتيديم. 

o سيودوموناس. 

o بروسيالت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 141 من  28

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تدريب عملي على 

o رييا(تطريقة عزل امليكروب ) البك. 

o (واخلمائر طريقة عزل امليكروب )االعفان. 

o )طريقة فحص الكائنات احلية الدقيقة )البكترييا. 

مراجع 

 املوضوع
1 

علم البكتريات ) اجلزء األول ( د/ مصطفى كمال أبو الذهب، د/ حسني حممد الكثري ، د/ سيد 

 .امحد القزاز و د/ عالية عبدالباقي شعيب

 :الفطريات وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها 10

 تعريف الفطريات. 

 مناهج احلياة املختلفة بني الفطريات. 

  للخلية الفطريةالرتكيب الداخلي. 

 الفطريات الزجيوية. 

 الفطريات الزقية. 

 الفطريات البازيدية. 

 الفطريات الناقصة. 

 األهمية االقتصادية للفطريات. 

 الفطريات املمرضة. 

 اخلمائر. 

 اخلمائر املسببه للفساد الغذائي. 

 :تدريب عملي على 

o فحص الكائنات احلية الدقيقة )االعفان طريقة 

 .(واخلمائر

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 أساسيات علم الفطريات، د/ عبداهلل ناصر الرمحة. 1

 :الفريوسات وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها 8

 تعريف الفريوسات. 

 معيشة الفريوسات. 

 تركيب الفريوسات. 

  الفريوسكيفية تكاثر. 

 الطرق اليت يتبعها اإلنسان ملكافحة الفريوسات. 

 اجلدري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي
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 141 من  29

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  فريوس اهلرب. 

 األنفلونزا. 

 احلصبة. 

 التهاب الكبد الفريوسي. 

 :تدريب عملي على 

o تقدير أعداد امليكروبات طريقة. 

مراجع 

 املوضوع
 علم الفريوسات د/ ماهر البسيوني حسني. 1

 :الريكتسيا وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها 4

 صفات الريكتسيا. 

 أوساط التطفل للرايكتسيات: 

o بعض األمراض اليت تسببها لإلنسان. 

 :تدريب عملي على 

o الزباديعن البكترييا يف  الكشف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
.علم األحياء الدقيقة د/ محزة حممد السيد النخال 1  

 :الطحالب وعالقتها باألمراض وأشكاهلا وتركيبها وأهميتها األقتصادية 8

 تعريف الطحالب. 

 الطحالب اخلضراء. 

 الطحالب اخلضراء املزرقة. 

 الطحالب اليوجلينية. 

  البرييهالطحالب. 

 الطحالب الذهبية. 

 الطحالب البنية. 

 الطحالب احلمراء. 

 االقتصادية للطحالب األهمية. 

 :تدريب عملي على 

o عن البكرتيا القولونية يف املياه الكشف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
.د/ محزة حممد السيد النخالعلم األحياء الدقيقة  1  
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 141 من  30

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :الطفيليات وعالقتها باألمراض 10

 تعريف عملية التطفل. 

 أنواع التطفل. 

 انتاميباهستولتكا. 

 انتاميبا كوالي. 

 الرتيبانوسوما. 

 للشمانيا. 

 اجلارديا. 

 املالريا. 

  اهلرتوف. 

 فاشيوال. 

 ديدان البلهارسيا. 

  )  الديدان الشريطية )التينيا. 

 اإلسكارس. 

 )ديدان الفالريا ) داء الفيل. 

 :تدريب عملي على 

o عزل األوليات والطحالب من مياه املستنقعات. 

o شرائح وعينات للطفيليات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 .األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

ويليام كارول فريزر برانسفورد ويلسون ستانلي جلن نايت   -امليكروبولوجيا العامة ويليام يورن سارلز

.ترمجة د/ صالح الدين طه، د/ يوسف عبدامللك وآخرون  

 

 املراجع

  .علم الفريوسات د/ ماهر البسيوني حسني  

  
أساسيات علم األحياء الدقيقة ) اجلراثيم ( د/ حكمت عبدالكريم فيحات أ / مجال حممد 

 عثمان

 

  
البكتريات ) اجلزء األول ( د/ مصطفى كمال أبو الذهب، د/ حسني حممد الكثري ، د/ علم 

 سيد امحد القزاز و د/ عالية عبدالباقي شعيب

 

   علم األحياء الدقيقة د/ محزة حممد السيد النخال  

  
ويلسون ستانلي جلن  ويليام كارول فريزر برانسفورد -امليكروبولوجيا العامة ويليام يورن سارلز

 نايت  ترمجة د/ صالح الدين طه، د/ يوسف عبدامللك وآخرون

 

  .علم األحياء الدقيقة اجلزء الثاني الطيب التشخيصي، يوسف إبراهيم املشين  

  د/ على حسن بهكلي  :علم األحياء الدقيقة اليزابيث فونج، الفرياب، منريس، ترمجة  
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   /عبداهلل ناصر الرمحة.أساسيات علم الفطريات، د  

 
Hopson,J.L.and Wessells,N.K.(1990).Essentials of Biology.Mc Graw-

Hill,Inc. New York. Microbiolgical Abblications.Harold j.Benson. 
  

 

 

 حامي 111 لرمزا مدخل إىل علم البيئة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    0 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

 .التعرف على النظام البيئي جبميع مكوناته

 هلدف العام من املقرر: ا

والتداخالت بني  هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات االساسية للتعرف على مكونات النظام البيئيي

 هذه املكونات وعلى أنواع النظم البيئية وأقسام املوارد البيئة وبعض تأثريات نشاطات اإلنسان على النظم البيئية

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .تعرف على مفهوم البيئةي  -1

 .تعرف على النظم البيئيةي  -2

 .الدورات الطبيعية ألهم مكونات البيئةتعرف على ي  -3

 .تعرف على أقسام املوارد البيئيةي  -4

 .بعض تأثريات اإلنسان يف البيئةتعرف على ي  -5

 .البيئي التلوثمفهوم تعرف على ي  -6

 .دور اإلسالم يف صحة ومحاية البيئةتعرف على ي  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 مفهوم علم البيئة ومستويات األنظمة احليوية

 0 6 النظام البيئي مكوناته وخصائصه

 0 6 الدورات الطبيعية ألهم مكونات البيئة

 0 4 التداخالت احليوية للمكونات احلية
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 0 6 األنظمة البيئية الطبيعية الرئيسية على األرض

 0 4 اإلنسان والبيئة

 0 2 اإلسالم والبيئة

 اجملموع
32 0 

32 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

1-   

2-   

3-   
 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

4 

 
 :مفهوم علم البيئة ومستويات األنظمة احليوية

 مفهوم علم البيئة. 

 مستويات األنظمة احليوية يف البيئة. 

  وعالقته بالعلوم األخرىجمال علم البيئة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .م2000علم البيئة، عالء حاتوغ بوران،حممد محدان ابو دية،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1

 .م2005-1426قواس،دار املريخ للنشر،النظم البيئية واالنسان، عبدالرمحن املهنا أبا اخليل، حمي الدين  2

 :النظام البيئي مكوناته وخصائصه 6

 النظام البيئي. 

 مكونات النظام البيئي: 

o  املكونات )العناصر( غري احلية 

o  املكونات )العناصر(احلية 

 أنواع النظم البيئية. 

 أمثلة على النظم البيئية. 

 مصدر الطاقة للنظام البيئي. 

  الغذائيةالسالسل واملستويات. 

 األهرامات البيئية. 

 املوارد البيئية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 .2000علم البيئة العام والتنوع البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار الفكر العربي،القاهرة، 1

 .1998غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، املدخل إىل العلوم البيئية،سامح  2
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الدورات الطبيعية ألهم مكونات البيئة 6

 الدورة املائية. 

 دورة الكربون. 

 دورة األكسجني. 

 دورة النيرتوجني. 

 التوازن البيئي واسباب اختالله. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 .2000علم البيئة العام والتنوع البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار الفكر العربي،القاهرة، 1

 .1998املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،  2

 التداخالت احليوية للمكونات احلية: 4

  احليويةالتداخالت. 

 التعادلية. 

 التعايش. 

 التقايض. 

 االفرتاس. 

 التطفل. 

  التناف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 .2000علم البيئة العام والتنوع البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار الفكر العربي،القاهرة، 1

 .1998املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،  2

 :األنظمة البيئية الطبيعية الرئيسية على األرض 6

 التشكيالت املغلقة( :بيئات اليابسة(. 

 الغابات املطرية االستوائية. 

 غابات املناطق املعتدلة. 

 الغابات املتوسطية. 

  املخروطيةالغابات. 

 )التشكيالت املفتوحة(: 

o التندرا اراضي احلشائش والسفانا. 

o الصحاري. 

 البيئات املائية: 

o احمليطات. 

o اجلداول واألنهار. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o املصبات واملستنقعات. 

مراجع 

 املوضوع

 .2000البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار الفكر العربي،القاهرة،علم البيئة العام والتنوع  1

 .1998املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،  2

 :اإلنسان والبيئة 4

 االنفجار السكاني. 

  :تأثري اإلنسان يف األغطية النباتية الطبيعية واملزروعة 

o تهديم وإزالة الغابات. 

o تهديم املراعي الطبيعية. 

o الزراعة غري املتوازنة. 

o انقراض النباتات واحليوانات الربية. 

 :التكنولوجيا املعاصرة وتاثريها يف البيئة 

o التلوث 

 )أنواعه وآثاره )باختصار. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 .هـ1433علم البيئة،ابراهيم عبدالرمحن مسعد،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض،  1

 .2000علم البيئة العام والتنوع البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار الفكر العربي،القاهرة، 2

 :اإلسالم والبيئة 2

 اإلسالم ومحايةالبيئة.  

 يف صحة البيئة: 

o )نظافة البدن ) اجلسم. 

o نظافة الثوب. 

o نظافة املكان. 

o نظافة الطعام والشراب. 

o نظافة مصادر املياه. 

 موقف اإلنسان املسلم من البيئة. 

 دور الرتبية اإلسالمية يف احملافظة على البيئة احليوانية. 

 دور الرتبية اإلسالمية يف احملافظة على البيئة النباتية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 

 م2006أساسيات علم البيئة، الطيب أمحد حياتي،مكتبة املتنيب،الدمام، 1

 م2000االسالم والرتبية البيئية،حممد السيد أرناؤوط،دار األمل للنشر والتوزيع،القاهرة،  2
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
3 

 م2003القاهرة،القاهرة، اإلسالم والبيئة رؤية اسالمية حضارية،بركات حممد مراد،دار
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 املراجع

  
علم البيئة، علىاء حاتوغ بوران،حممد محدان ابو دية،دار الشروق للنشر والتوزيع، 

 .م2000عمان،

 

  
النظم البيئية واالنسان، عبدالرمحن املهنا أبا اخليل، حمي الدين قواس،دار املريخ 

 .م2005-1426للنشر،

 

  ،م2006أساسيات علم البيئة، الطيب أمحد حياتي،مكتبة املتنيب،الدمام.  

   ،م2000االسالم والرتبية البيئية،حممد السيد أرناؤوط،دار األمل للنشر والتوزيع،القاهرة.  

  ،م2003اإلسالم والبيئة رؤية اسالمية حضارية،بركات حممد مراد،دار القاهرة،القاهرة.  

  
البيئة من منظور الرتبية االسالمية، عبداهلل حممد الزهراني، دار الصميعي للنشر 

 .م2012والتوزيع،الرياض،

 

   ،هـ1433علم البيئة،ابراهيم عبدالرمحن مسعد،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض.  

  
الفكر  علم البيئة العام والتنوع البيولوجي،حممدحممد الشاذلي،على املرسي،دار

 .2000العربي،القاهرة،

 

  
املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، 

1998. 

 

  
االنسان والبيئة صراع أم توافق،اميان حممد غيث،منى  ذهبية،دار الفكر ناشرون 

 .م2008وموزعون،عمان،

 

 
Environment, Raven,P.H, Hassenzahl,D.M, Berg,L.R, International 

Student Version, Eight Edition, John Wiley& Sons,Inc, 2012. 
  

 
Environmental Science, Botkin,D.B, Keller,E.A, John Wiley& 

Sons,Inc,Eight Edition, 2012. 
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 حامي 101 لرمزا السالمة والصحة املهنية  سم املقررا

  سابق تطلبم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

املخاطر واحلوادث وكذلك األمراض املهنية  -أهدافها  –أهميتها  -يتضمن هذا املقرر تعريفًا بالصحة املهنية  

التعرف على اإلسعافات األولية لإلصابات الشائعة بني  -اليت قد يتعرض هلا العامل يف بيئة العمل وطرق الوقاية منها 

 .نظرية وحماضرتني عملي يف االسبوعالعمال باإلضافة إىل حاالت الطوارئ بواقع حماضرة 

 ملقرر: هلدف العام من اا

مة للوقاية  وااللتزام باشرتاطات يهدف املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف األساسية الختاذ االحتياطات الالز

 السالمة والصحة املهنية.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .املخاطر اليت قد يتعر ض هلارفع مستوى احلذر واالنتباه لدى املتدرب من مجيع ي  -1

 .يلم املتدرب باالنظمة والتشريعات االقليمية والدولية ذات العالقة مبجال السالمة والصحة املهنية  -2

 .يعرف مجيع املخاطر اليت قد يتعرض هلا العامل  يف بيئة العمل   -3

 .يكون لديه املقدرة للتعامل اآلمن  مع مجيع املخاطر اليت قد يتعرض هلا العامل   -4

 .تعرف على معدات احلماية الشخصية وكيفية استعماهلا وصيانتهاي  -5

6-  
يدرك املتدرب اهمية القياس يف جمال السالمة والصحة املهنية والتدريب على كيفية تشغيل واستعمال بعضا  

 .من أجهزة القياس

 يتعرض هلا العامل يف بيئة العمل.باالسعافات االولية لإلصابات اليت قد  هطور مهاراتي  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 3 مقدمة يف السالمة والصحة املهنية

 6 4 أنواع املخاطر احملتملة يف بيئة العمل

 4 3 الطرق العامة للوقاية من املخاطر

 6 2 االمراض املهنية
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 6 2 التثقيف الصحي

 4 2 اإلسعافات األولية

 اجملموع
16 32 

48 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .(احلذاء الواقي للقدم-بالطو ارتداء مالب  احلماية الشخصية ) ال  -1

 .الصادرة عن وزارة الصحةالتقيد بتعليمات السالمة الواردة يف الكتيبات   -2

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف الكتيبات الصادرة عن وزارةالزراعة  -3

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف الكتيبات الصادرة عن مديرية الدفاع املدني  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :السالمة والصحة املهنيةمقدمة يف  9

 عناصرها و أهدافها. 

 اشرتاطات السالمة والصحة املهنية يف العمل. 

 تعاريف ومصطلحات ذات عالقة. 

  :التدريب العملي 

o انظمة وتشريعات السالمة والصحة املهنية. 

o  التعرف على اللوحات التحذيرية واإلرشادية الشائعة

 .االستعمال يف جمال السالمة والصحة املهنية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .ريتا محارنه زين بدران –الصحة والسالمة أمل البكري  1

 .السالمة ) اجلزء الثالث ( علي أورفلي 2

 :أنواع املخاطر احملتملة يف بيئة العمل 10

 املخاطر الكيميائية:  

o  املواد الكيميائية حسب حالتهاتقسيم. 

o خصائصها الفيزيوكيميائية. 

o طرق دخوهلا إىل جسم اإلنسان. 

o عوامل تأثريها على اجلسم. 

o تقسيمها من حيث أثرها على اجلسم. 

o طرق الوقاية من خماطر املواد الكيميائية. 

o  حفظ وختزين املواد الكيميائية. 

o السالمة يف املختربات الكيميائية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  39

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  أمثلة ملواد كيميائية وغازات تشكل خطورة عالية. 

 املخاطر الفيزيائية أو الطبيعية: 

o   الضوضاء ) تعريفها األعمال اليت يتعرض فيها العمال

للضوضاء،  أضرار الضوضاء، طرق الوقاية من خماطر 

 الضوضاء (.

o  :آثارها، طرق الوقاية من خماطرها (اإلضاءة(. 

o لوقاية من خماطرها (االهتزازات: )آثارها، طرق ا. 

o ) اإلشعاع: )أنواع األشعة، طرق الوقاية من خماطرها. 

o :تعريفها،األعمال اليت يتعرض فيها العمال  احلرارة (

للتأثريات الضارة للحرارة، أضرار التعرض للحرارة 

 .العالية، طرق الوقاية من خماطر احلرارة (

o (.طرق الوقاية من خماطرها _الرطوبة: )آثارها 

 املخاطر امليكانيكية: 

o   املقصود بها، اإلجراءات الوقاية منها قبل وأثناء وبعد(

  .تشغيل اآللة(

 خماطر العناصر احلياتية: 

o  )املقصود بها، تصنيفها، إجراءات الوقاية(. 

 :التدريب العملي 

o  التعرف على إشارات وعبارات التحذير واخلطورة

 .ةاملستخدمة عند التعامل مع املواد الكيميائي

o التعرف على معدات احلمـاية الشـــخصية. 

مراجع 

 املوضوع

 .الصحة والسالمة املهنية منظمة الصحة العاملية 1

 .السالمة ) اجلزء الثالث ( علي أورفلي 2

 ر:الطرق العامة للوقاية من املخاط 7

 اهلدف العام منها. 

 الوقاية التشريعية، الوقاية الطبية. 

 التوعية والتدريب. 

 الوقاية اهلندسية. 

 تقييم املخاطر وطرق التحكم فيها. 

 خطوات تقييم املخاطر ملنشأة معينة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  40

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أمثلة للتحكم باملخاط.ر. 

 :احلوادث الصناعية 

o آثارها الصحية واالقتصادية. 

o أنواع احلوادث الصناعية وأسبابها. 

o إحصائيات احلوادث الصناعية. 

o التحقيق يف احلوادث. 

 :التدريب العملي 

o  السـالمة من احلريق،  إجراءات الوقاية، معدات

 .مكافحة احلريق

مراجع 

 املوضوع

  .أورفليالوقاية من احلرائق يف املختربات علي  1

 Basic of Industrial Hygiene Debra.K. NIMS. 2 

 :االمراض املهنية 8

 املهن اليت يتعرض فيها العامل لتلك األمراض. 

 طرق الوقاية. 

 األمراض املهنية. 

 أقسـامها. 

 :األمراض املعدية وخطورتها 

o اإليدز _احلمى املالطية _اجلمرة اخلبيثة _) الساملونيلال_ 

 .أنفلونزا الطيور( _الكبد الوبائي إلتهاب

  :التدريب العملي 

o  التعرف على املمارسات اخلاطئة اليت قد حتدث يف مكان

 العمل.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .اإلسعاف األولي يف املصنع لورد تيلر، ترمجة د. حكمت مجيل 1

 .الصحة والسالمة املهنية منظمة الصحة العاملية 2

 :التثقيف الصحي 8

 أهميته. 

 الشروط اليت جيب على املثقف الصحي مراعاتها. 

 عوامل جناح التثقيف الصحي. 

  وختطيط برامج التثقيف الصحي.دارة 

 ولون عن عملية التثقيف الصحياملسؤ. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  41

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التدريب العملي 

o  املخـــــــــــــاطرتقييــــم.                  

o  التعرف على أدوات القياس يف جمال السالمة والصحة

 .املهنية

مراجع 

 املوضوع
 .التثقيف الصحي د. زهري بن أمحد السباعي 1

 اإلسعافات األولية: 6

  الصحي الصناعي واملسعف الصحي االعتيادياملسعف. 

 مواصفات املسعف الصحي الصناعي اجليد.  

 منوذج لتنظيم خدمات اإلسعاف األولي يف مواقع العمل. 

 .دليل الصحة والسالمة يف العمل 

 :التدريب العملي 

o ـعافات األوليةإجراء اإلس. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 .االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 .اإلسعاف األولي يف املصنع لورد تيلر، ترمجة د. حكمت مجيل 1

 

 املراجع

   ريتا محارنه زين بدران –الصحة والسالمة أمل البكري.  

  السالمة ) اجلزء الثالث ( علي أورفلي.  

  الصحة والسالمة املهنية منظمة الصحة العاملية.  

   األولي يف املصنع لورد تيلر، ترمجة د. حكمت مجيلاإلسعاف.  

  الوقاية من احلرائق يف املختربات علي أورفلي.  

  التثقيف الصحي د. زهري بن أمحد السباعي.  

 Basic of Industrial Hygiene Debra.K. NIMS.            
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 141 من  42

 

 حامي 281 لرمزا تطبيقات احلاسب اآللي استخدامحتليل البيانات ب سم املقررا

 اإحص 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يهدف املقرر للتعريف بطرق مجع وعرض البيانات اإلحصائية بأنواعها و شرح لطرق بعض احلسابات وتطبيقاتها 

 .برامج احلاسب االلي استخدامالبيئية والصحية ب االتاصيف 

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية مجع  وادخال وعرض وقراءة البيانات اإلحصائية يف ي

التجارية  اصاالت البيئية والصحية  واحليوية  وحتليل  تلك البانات  وتفسري تلك النتائج با ستخدام  برامج احلاسب اآللي 

 .يف ذلك أو التعليمية املتوفرة 

 :  فصيلية للمقررألهداف التا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .تعرف علي الربامج احلاسوبية اليت تستخدم يف ادخال البياناتي  -1

  .املعادالت الرياضية  واملدلوالت االحصائية  يف برامج احلاسب االلي اخلاصة بذلك استخدامتعرف علي ي  -2

  .احلاسب استخدامتعرف علي كيفية  تفسري النتائج بي  -3

 .برنامج احلاسب االلي استخدامساب املتوسطات واملعدالت والفروقات  املعنوية بيقوم حب  -4

 .عمل الرسومات الالزمة لقرائة اجلداول االحصائية علي شكل رسومات بيانيةيقوم ب  -5

 .جدوال/ بيناتاالساليب االحصائية للعوامل البيئة  بيانات يف احلاسب االلي  واستعراضدخال اليقوم بإ  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 0 أساليب مجع البيانات

 4 0 تطبيقات احلاسب  االلي يف  التعامل  مع البيانات  يف اجملاالت  البيئية  واحليوية استخدام

 6 0 تطبيقات احلاسب االلي  يف جمال حتليل البيانات البيئية

 6 0 تطبيقات احلاسب االلي  يف االحصاء احليوي والصحي

 4 0 تطبيقات احلاسب االلي  يف احصاءات  ومعدالت الربامج واالنشطة الوقائية

 4 0 تطبيقات احلاسب يف  الرقابة الغذائية
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 141 من  43

 PowerPoint 0 4 عرض البيانات االحصائية بواسطة برنامج 

 اجملموع
0 32 

32 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .وضع اجللوس السليم أمام شاشة احلاسب  -1

 .فالتر احلماية من إشعاعات الشاشة استخدام  -2

 .التوصيالت الكهربائية عالية اجلودة استخدام  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :البيانات أساليب مجع 4

 أهمية علم اإلحصاء كأداة للتحليل. 

   علم اإلحصاء يف احلياة العملية استخدامجماالت. 

 مجع وعرض البيانات: 

o  البيئية  احليوية مصادر البيانات 

  املسوح اإلحصائية والتعدادات / التقارير الفنية

واإلدارية/ الدوائر احلكومية/ املنظمات 

 .الدولية

 الشفهية. االختبارات واألعمال

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418د. عبدالرزاق أبوشعر ) 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

تطبيقات احلاسب  االلي يف  التعامل  مع البيانات  يف اجملاالت   استخدام 4

 البيئية  واحليوية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418) د. عبدالرزاق أبوشعر 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

 :تطبيقات احلاسب االلي  يف جمال حتليل البيانات البيئية  6

 جمال الغالف اجلوي:  

o ) غازات الدفيئة ( 

 تركيز غاز ثاني أكسيد  معدل إنبعاثات

خالل فرتة معينة يف اململكة أو  CO2الكربون 

 .عامليًا

 جمال جودة اهلواءيف :  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  44

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o غاز ثاني  :معدل إنبعاثات أحد امللوثات البيئية مثل

ثاني أكسيد النيرتوجني  / SO2أكسيد الكربيت 

NO2   اجلسيمات العالقة /PM10   أو غريها من /

 .امللوثات يف اململكة أو عامليُا

 جمال املخلفات السائلةيف :  

o  معدل تركيز املواد العضويةBOD5  أو  جمموع املواد

يف مراحل معاجلة مياه الصرف الصحي  TSSالعالقة 

وتستخدم حمطة معاجلة الصرف الصحي بالرياض 

 .كمثال جلمع البيانات

 يف جمال املخلفات الصلبة: 

o   معدل إنتاج املخلفات الصلبة يف مدينة الرياض أو يف

منطقة مكة مواسم احلج أو كالهما لفرتة معينة خالل 

أنواع املخلفات الصلبة ونسبتها سنة أو عدة سنوات 

  .الورق/ البالستيك/ الزجاج()

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418د. عبدالرزاق أبوشعر ) 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

 :تطبيقات احلاسب االلي  يف االحصاء احليوي والصحي 6

 احصاءات االمراض: 

o  االمراضمصادر احصاءات. 

o معدل حدوث املرض. 

o  معدل االصابة مبرض معني. 

o معدل االنتشار ملرض معني. 

o معدل  الوفيات ملرض معني. 

o معدل اهلالك ملرض معني. 

o معدل املعرضني للخطر من مرض معني. 

 احصاءات  اخلصوبة والتوالد والوفيات: 

o مصادر البيانات. 

o معدل اخلصوبة العام. 

o معدل املواليد العام واخلام. 

o معدل الوفيات اخلام. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  45

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o معدل الوفيات ملهنة معينة. 

o الوفيات بسبب معني معدل. 

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418د. عبدالرزاق أبوشعر ) 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

 :تطبيقات احلاسب االلي  يف احصاءات  ومعدالت الربامج واالنشطة الوقائية 4

 قياس فعالية االنشطة الوقائية: 

o معدل التغطية لنشاط معني. 

o معدل التخلف للنشاط معني. 

o نسبة سهولة املنال. 

  برامج السالمةقياس فاعلية: 

o معدل تكرار االصابة 

 )معدل شدة االصابة )اخلطورة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418د. عبدالرزاق أبوشعر ) 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

 االختبارات واألعمال الشفهية. :تطبيقات احلاسب يف  الرقابة الغذائية 4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ(" العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418) د. عبدالرزاق أبوشعر 1

 إكسل. استخدامعدنان ماجد عبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب 2

 االختبارات واألعمال الشفهية. :PowerPoint عرض البيانات االحصائية بواسطة برنامج   4

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
هـ("اإلحصاءات التطبيقية يف اململكة العربية السعودية". معهد اإلدارة  1396أ. بدوي خليل مصطفى إبراهيم )

 العامة.

 عبدالعظيم احلسن"العينات يف جمال البحوث". معهد اإلدارة العامة. 2

 

 املراجع

  
هـ("اإلحصاءات التطبيقية يف اململكة العربية السعودية". معهد  1396)أ. بدوي خليل مصطفى إبراهيم 

 اإلدارة العامة.

  .عبدالعظيم احلسن"العينات يف جمال البحوث". معهد اإلدارة العامة 

  ( العينات وتطبيقاتها يف البحوث االجتماعية". معهد اإلدارة العامة. 1418د. عبدالرزاق أبوشعر ")هـ 

  إكسل. استخدامعبدالرمحن بري. طرق احلسابات اإلحصائية ب عدنان ماجد 
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   
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 حامي 204 لرمزا السالمة الغذائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يهدف هذا املقرر إىل تعريف املتدرب بالغذاء ومكوناته األساسية وإكسابه املهارات األساسية للتعرف والكشف 

التدريب على الشئون  عن أسباب  ومظاهر فساد وتسمم الغذاء سواء امليكروبية أو الكيميائية أو الطبيعية باإلضافة إىل

الصحية يف املنشمت الغذائية من حيث اشرتاطات املواد اخلام ووسائل النقل واملباني والتجهيزات والعمالة والتخزين  

وكيفية إعداد وجتهيز وحفظ الغذاء وكذا أنظمة جودة الغذاء واهليئات الدولية واحمللية املتعلقة بالسالمة الغذائية كما 

عملي تطبيق على بطاقة املادة الغذائية واختبار جودة زيوت القلي  وفحص درجات احلرارة وطرق ترتيب سيشمل التدريب ال

األغذية وطرق سحب العينات واصموعات الغذائية وإذابة اصمدات واالشرتاطات الصحية يف املنشمت الغذائية والتنظيف 

 .عملي يف األسبوعوالتطهري فيها بواقع حماضرتني نظرية وحماضرتني للتدريب ال

 هلدف العام من املقرر: ا

 هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب اجلوانب املعرفية والتطبيقية لتحقيق السالمة الغذائية يف املنشمت الغذائية.ي

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 واصموعات الغذائية.لع على اجلداول الغذائية يّط  -1

 يتعرف على عوامل الفساد يف األغذية.  -2

 يتعرف على أنواع التسمم الغذائي املختلفة.  -3

 يتعرف على االشرتاطات الصحية والتنظيف والتطهري يف املنشمت الغذائية.  -4

5-  
 يتعرف على طرق حفظ األغذية.

 .يتعرف على أنظمة جودة الغذاء والرقابة على األغذية

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 8 مكونات الغذاء واجملموعات الغذائية

 8 8 عوامل فساد األغذية املختلفة وطرق الكشف عنها

 2 4 التسمم الغذائي
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 6 2 الصحية يف املنشآت الغذائية الشؤون

 4 2 التنظيف والتطهري يف املنشآت الغذائية

 4 4 حفظ األغذية املختلفةطرق 

 4 4 أنظمة جودة الغذاء

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .املالب  الواقية قي املعامل واملختريات استخدام  -1

 .الكمامات استخدام  -2

 القفازات. استخدام  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :واجملموعات الغذائية الغذاء مكونات 12

 الغذائية السالمة تعريف. 

 التغذية تعريف – الغذاء تعريف. 

 اإلنسان جسم يف وظائفها حسب الغذاء مكونات تقسيم. 

 للغذاء األساسية املكونات: 

o الكربوهيدرات 

 يف وظائفها – مصادرها – تقسيمها – تعريفها 

 – وأيضها وامتصاصها هضمها – اجلسم

 .بالكربوهيدرات املتعلقة الصحية املشاكل

o الربوتينات: 

 يف وظائفها – مصادرها – تقسيمها – تعريفها 

 – وأيضها وامتصاصها هضمها – اجلسم

 .بالربوتينات املتعلقة الصحية املشاكل

o الدهون: 

 يف وظائفها – مصادرها – تقسيمها – تعريفها 

 – وأيضها وامتصاصها هضمها – اجلسم

 بالدهون املتعلقة الصحية املشاكل

 الدهون – الثالثية الدهون – الكولسرتول)

 (. املهدرجة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o الفيتامينات: 

 ذائبة – الدهون يف ذائبة)  تقسيمها  – تعريفها 

 – اجلسم يف وظائفها – مصادرها –(  املاء يف

 .نقصها أعراض

o املعدنية األمالح: 

 يف وظائفها – مصادرها - والصغرى الكربى 

 – وأيضها وامتصاصها هضمها – اجلسم

 .نقصها عن الناجتة الصحية املشاكل

o الغذائية األلياف: 

 ذائبة – املاء يف ذائبة غري)  تقسيمها  – تعريفها 

 – اجلسم يف وظائفها – مصادرها –(  املاء يف

 .نقصها أعراض

o املاء: 

 نقصه أعراض – اجلسم يف وظائفه –مصادره. 

 الغذائية واصموعات الغذائي اهلرم: 

o الطاقة مستويات – أهميته – واجلديد القديم اهلرم 

 تناول يف االعتدال – املتنوعة األغذية تناول – الرئيسة

 .والتمارين الصحية األغذية – األغذية

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :عوامل فساد األغذية املختلفة وطرق الكشف عنها 16

 األغذية فساد تعريف. 

 اآلدمي لالستهالك صاحل غري أو فاسدًا الغذاء يعترب متى. 

 األغذية فساد(  عوامل)  أنواع: 

o حيوية فساد عوامل: 

 ( مخائر – أعفان – بكترييا) الدقيقة األحياء. 

 والقوارض احلشرات. 

 الشريطية الديدان)  الطفيليات – 

 (.اخل...اإلسكارس

o كيميائية فساد عوامل: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 إنزميية. 

 الصدأ – اإلنزميية غري التفاعالت) إنزميية غري- 

 سوء عن الناجتة الغريبة الكيميائية املواد

 زيوت" والطهي اإلعداد أثناء الغذاء مع التعامل

 .( اخل"... املهاجرة املركبات – القلي

o ( فيزيائية)  طبيعية فساد عوامل: 

 احلديد – احلصى وجود)  عليها أمثلة – تعريفها 

 .(اخل.. .البالستيك –

o ميكانيكية فساد عوامل: 

 (.اخل. .التخزين – النقل)  عليها أمثلة – تعريفها 

 فسادها سرعة حسب األغذية تقسيم. 

 األغذية فساد عن الكشف طرق: 

o حسية طرق. 

o خمتربيه طرق. 

o (. اخل.. .شروطها – أنواعها) العينات 

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :الغذائي التسمم 6

 تعريفه. 

 الغذائي التسمم أنواع: 

o امليكروبي التسمم: 

 أمثلة – تعريفه :امليكروبيالغذائي   التسمم 

 – العنقودية املكورات – كوالي االيشريشيا)

 .( البوتشليين التسمم

 الساملونيال)  أمثلة – تعريفها :الغذائية العدوى – 

 .( اخل.. .الليسترييا

o الكيميائي التسمم: 

 الدايوكسينات – الثقيلة املعادن – املبيدات بقايا 

 بقايا – اهلرمونات – األعالف اضافات –

 (. اخل...األدوية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o (الفيزيائي) الطبيعي التسمم: 

 السموم – السامة النباتات) أمثلة – تعريفه 

 مسوم – السامة الطحالب – الطبيعية

 .( اخل.. .القشريات

 األمراض وانتقال الغذائي التسمم حاالت من الوقاية أو احلد 

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :الغذائية املنشآت يف الصحية الشؤون 8

 الصحية ونؤالش تعريف. 

 الغذائية املنشمت يف العامة االشرتاطات: 

o واملصنعة الطازجة)  اخلام املادة – املياه دورات – املبنى – 

 – املخازن – النقل وسائل –(  اخل...اصمدات إذابة

 .العمالة – التجهيزات

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :الغذائية املنشآت يف والتطهري لتنظيفا 6

 التنظيف: 

o املنظفات أنواع – منه اهلدف – تعريفه. 

 التطهري: 

o كيميائية)التطهري طرق – منه اهلدف – تعريفه – 

 (. إشعاعية – فيزيائية

 واملطهرات املنظفات كفاءة على املؤثرة العوامل. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :طرق حفظ األغذية املختلفة 8

 احلرارة – املنخفضة احلرارة) أنواعه – منه اهلدف – تعريفه 

 املواد – الرتكيز – التشعيع  - التجفيف – التعليب – املرتفعة

 "(. احلافظة"املضافة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الغذاء جودة أنظمة 8

 تعريفها. 

 الغذائية بالسالمة املعنية واملنظمات اهليئات: 

o العاملية واملنظمات اهليئات  

 األمريكية والدواء الغذاء إدارة. 

 الغذائي الدستور هيئة. 

 للتقيي  الدولية املنظمة. 

 العاملية الصحة منظمة. 

o احمللية واإلدارات اهليئات 

 والدواء للغذاء العامة اهليئة. 

 التجاري الغش ملكافحة العامة اإلدارة. 

 واجلودة واملقايي  للمواصفات السعودية اهليئة. 

 والقروية البلدية الشئون وزارة. 

 الزراعة وزارة. 

 الصحة وزارة. 

 اهلاسب نظام :األغذية يف اجلودة أنظمة GMP 

– GHP. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 

 املراجع

   م2002معهد الكويت ليحباث العلمية  –املرشد العلمي لسالمة األغذية د/ هالي املزيد. 

   هـ1418جامعة امللك سعود  –الشئون الصحية الغذئية د/ إبراهيم املهيزع ، جمدي البحريي. 

  
د/ مسفر الدقل ، إمساعيل الشايب –دين كاليفر ترمجة  –األمراض املنقولة بواسطة الغذاء 

 .هـ1422جامعة امللك سعود 

   م1998االمارات  –مكتبة الفالح  –فريال عبد العزيز إمساعيل  –الغذاء والتغذية. 
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 حامي 233 لرمزا التحكم يف التلوث البيئي سم املقررا

 تلوث اهلواء  -  حامي 131 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تعاونيتدريب 

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يصف املقرر طرق مراقبة البيئة خطط قصرية وخطط طويلة الفرتة وطرق التحكم يف تلوث اهلواء الطرق الوقائية 

الكيميائية والطرق الفيزيائية وطرق التحكم يف وايضا الطرق التقنية والفنية لتحكم يف تلوث املاء بالنفط الطرق 

التلوث الضوضائي و التخلص من النفايات املشعة وايضا التعرف على الكوارث البيئية الطبيعية  واإلجراءات  واإلرشادات 

من للتقليل من خماطرها والتعرف ايضا على  دراسة تقييم األثر البيئي )كوسيلة للتحكم يف التلوث ( ويتم التدريب 

 .خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع

 هلدف العام من املقرر: ا

 .هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية ملراقبة البيئة والتحكم يف التلوث البيئيي

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .مراقبة البيئةيتعرف على طرق   -1

 .يتعرف على طرق التحكم يف تلوث اهلواء  -2

 .يتعرف على طرق التحكم يف تلوث املياه بالنفط  -3

 .يتعرف على طرق التخلص من النفايات املشعة  -4

 .يتعرف على طرق التحكم يف الضوضاء  -5

 .يتعرف على مفهوم تقييم األثر البيئي  -6

 .التقييم البيئييتعرف على اخلطوات الرئيسية لعملية   -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 مراقبة البيئـة

 0 6 التحكم يف تلوث اهلواء

 0 4 التحكم يف تلوث املاء بالنفط

 0 2 التحكم يف الضوضاء
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 0 4 التخلص من النفايات املشعة

 0 2 التخلص من املواد السامة واخلطرية

 0 4 الكوارث البيئية الطبيعية

 0 6 دراسة تقييم األثر البيئي

 اجملموع
32 0 

32 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .املالب  الواقية قي املعامل واملختريات استخدام  -1

 .الكمامات استخدام  -2

 .القفازات استخدام  -3

 

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مراقبة البيئـة 4

 مقدمة. 

 طرق مراقبة البيئة: 

o   خطط قصريةShort term Survey. 

o  خطط طويلة الفرتةLong term Survey  

o   املراقبات احليويةBiological monitors. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملي األداء

مراجع 

 املوضوع

 هـ.1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض، 1

 م.2006كيمياء اصال البيئي وتلوث اهلواء،حممد أمحد السيد خليل،الدار الثقافية للنشر،القاهرة، 2

 :التحكم يف تلوث اهلواء 6

 :طرق التحكم يف تلوث اهلواء 

o الطرق الوقائية. 

o  الطرق التقنية والفنية 

  السيكلون(اصمع امليكانيكيSyclones). 

  املرسبات الكهربائيةElectrostatic 

precipitator. 

   حقائب الرتشيحBaghouse Filter. 

   الغسيل الرطبWet scrubbers. 

 وسائل وطرق التحكم بامللوثات الناجتة من عوادم السيارات: 

o تشغيل وتصميم احملركالتحكم بظروف ال. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  55

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o حتسني نوعية وقود السيارات. 

o الوسائل املستخدمة ملعاجلة غازات العادم 

 االتفاقات الدولية  –الدولي  التعاون

 .)كيوتو(

مراجع 

 املوضوع

 .مـ2002عابد،غازي سفاريين،دار وائل للطباعة والنشر،عمان،أساسيات علم البيئة ،عبدالقادر  1

2 
الدليل الشامل يف تلوث اهلواء وتكنولوجيات التحكم،صالح حممود احلجار وآخرون، دار الفكر العربي، 

 .م2003القاهرة، 

 .م1999-1420التقنية البيئية،هاني عبدالرمحن مكرم،مكتبة وهبة،القاهرة، 3

 :تلوث املاء بالنفطالتحكم يف  4

 املواد:  استخدامب 

o   املواد املاصةAbsorbents. 

o مساحيق الغسيل واملواد اخلافضة للشد السطحي. 

  الطرق الكيميائية: 

o   التحويل إىل مادة جيالتينيةGelling. 

o  الغمر إىل القعرOil Sinking. 

o حرق النفط على السطح. 

 الطرق الفيزيائية: 

o   التطويق حبواجز عائمةBooms. 

o   كشط النفط من سطح املاءSkimming. 

o طرق إزالة ومعاجلة الزيت على الشواطئ. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .هـ1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض، 1

 .م2006كيمياء اصال البيئي وتلوث اهلواء،حممد أمحد السيد خليل،الدار الثقافية للنشر،القاهرة، 2

3 
أضرارها ومصادرها وطرق مكافحتها،حممد ابراهيم احلسن،إبراهيم صاحل املعتاز،دار  :ملوثات البيئة

 .هـ1415اخلرجيي للنشر،الرياض،

 :التحكم يف الضوضاء 2

  التلوث الضوضائيطرق التحكم يف. 

 اإلجراءات والطرق املتبعة للحد من تأثري الضوضاء: 

o العزل الصوتي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .م1999-1420التقنية البيئية،هاني عبدالرمحن مكرم،مكتبة وهبة،القاهرة، 1

2 
-البيئي،عبداهلادي حييى الصائغ ،أروى طاقه،الدار النموذجية للطباعة والنشر،صيداالتلوث 

 .م2011لبنان،
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 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .هـ1405عالجه،فهمي حسن أمني،دار العلوم للطباعة والنشر،الرياض،-أخطاره-تلوث اهلواء،مصادره 3

 :التخلص من النفايات املشعة 4

 .)النفايات املشعة )مقدمة 

  املشعةمصادر النفايات. 

 :طرق الوقاية من اإلشعاع 

o التخلص من النفايات املشعة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ.1419التلوث والبيئة الزراعية،علي تاج الدين،ضيف اهلل الراجحي،جامعة امللك سعود، 1

 .هـ1428البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة الثالثة،التلوث ومحاية  2

 هـ.1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض، 3

 :التخلص من املواد السامة واخلطرة 2

 التخلص من املواد السامة واخلطرة. 

 التخلص من نفايات املبيدات: 

o  االتفاقية الدولية )بازل( –التعاون الدولي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .م2002النفايات اخلطرة والبيئة،خالد عنانزة،األهلية للنشر والتوزيع،عمان،  1

2 
-طاقه،الدار النموذجية للطباعة والنشر،صيداالتلوث البيئي،عبداهلادي حييى الصائغ ،أروى 

 .م2011لبنان،

 .هـ1405عالجه،فهمي حسن أمني،دار العلوم للطباعة والنشر،الرياض،-أخطاره-تلوث اهلواء،مصادره 3

 ية:الكوارث البيئية الطبيع 4

 اإلجراءات  واإلرشادات للتقليل من أخطار الزالزل. 

  للتقليل من أخطار ثوران الربكاناإلجراءات  وإرشادات السالمة:  

o  اإلجراءات  واإلرشادات للتخفيف من املخاطر واآلثار

 .الناجتة عن السيول والفياضانات

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .هـ1419الراجحي،جامعة امللك سعود،التلوث والبيئة الزراعية،علي تاج الدين،ضيف اهلل  1

 .هـ1428التلوث ومحاية البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة الثالثة، 2

 دراسة تقييم األثر البيئي: 6

 ) مقدمة )كوسيلة للتحكم يف التلوث. 

  مفهوم تقييم األثر البيئي واسباب القيام به. 

  للتقييم وجماالت االهتماماخلطوات الرئيسية. 

 تصنيف املشاريع التنموية يف اململكة. 

 خمطط اإلجراءات اإلدارية لعملية التقييم يف اململكة: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  57

 والعملي(املنهج التفصيلي )النظري 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o استخدامتطبيق دراسة األثر البيئي على مشروع ب 

 .الطريقة املباشرة

 مراجع

 املوضوع

1 
أضرارها ومصادرها وطرق مكافحتها،حممد ابراهيم احلسن،إبراهيم صاحل املعتاز،دار  :ملوثات البيئة

 .هـ1415اخلرجيي للنشر،الرياض،

 .م2012مبادئ اجليولوجيا البيئية، غازي سفاريين،دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، 2

 

 املراجع

  
الدليل الشامل يف تلوث اهلواء وتكنولوجيات التحكم،صالح حممود احلجار وآخرون، دار الفكر 

 .م2003العربي، القاهرة، 

  ،م1999-1420التقنية البيئية،هاني عبدالرمحن مكرم،مكتبة وهبة،القاهرة. 

  
-النموذجية للطباعة والنشر،صيدا التلوث البيئي،عبداهلادي حييى الصائغ ،أروى طاقه،الدار

 .م2011لبنان،

  هـ1405عالجه،فهمي حسن أمني،دار العلوم للطباعة والنشر،الرياض،-أخطاره-تلوث اهلواء،مصادره. 

  ،هـ1419التلوث والبيئة الزراعية،علي تاج الدين،ضيف اهلل الراجحي،جامعة امللك سعود. 

   هـ1428العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة الثالثة،التلوث ومحاية البيئة،حممد. 

  ،هـ1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض. 

  ،م2006كيمياء اصال البيئي وتلوث اهلواء،حممد أمحد السيد خليل،الدار الثقافية للنشر،القاهرة. 

  
أضرارها ومصادرها وطرق مكافحتها،حممد ابراهيم احلسن،إبراهيم صاحل  :ملوثات البيئة

 .هـ1415املعتاز،دار اخلرجيي للنشر،الرياض،

   ،م2002النفايات اخلطرة والبيئة،خالد عنانزة،األهلية للنشر والتوزيع،عمان. 

  م2012الفكر ناشرون وموزعون، عمان، مبادئ اجليولوجيا البيئية، غازي سفاريين،دار. 
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 حامي 253 لرمزا مكافحة اآلفات الصحية سم املقررا

 مقدمة يف علم األحياء  -احيا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر الطرق العامة ملكافحة اآلفات الطبية البيطرية ذات العالقة بالصحة العامة وأقسامها، مع 

الرتكيز على الطرق الكيماوية يف عملية املكافحة، وطرق مكافحة احلشرات واحللم والقوارض والكالب والقطط 

 املبيدات وطرق تطبيقها وقواعد التداول األمن للمبيدات.الضالة كما يصف هذا املقرر مستحضرات 

ويف هذا املقرر يتم التدريب للتعرف على أهم طرق مكافحة اآلفات الناقلة ليمراض والتحقق من مدى جناح 

عمليات املكافحة من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدريب العملي بواقع 

 تني أسبوعيًا وكذلك الزيارات امليدانية للتعرف على واقع عمليات التطبيق.حماضر

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب مهارات التعامل مع اليات وأساليب مكافحة اآلفات ذات العالقة بالصحة ي

املبيدات وختفيفها وأدوات وأجهزة تطبيق املبيدات العامة وآفات املخازن ومستحضرات املبيدات باإلضافة إىل طرق حل 

 .وقواعد التداول األمن للمبيدات

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 يلم بوسائل السالمة من املبيدات.  -1

 جييد بعض املصطلحات اإلجنليزية.  -2

 .يعرف انواع مستحضرات املبيدات  -3

 أدوات وأجهزة تطبيق املبيدات يتعرف على  -4

 .يتعرف على قواعد التداول األمن للمبيدات  -5

 .املالب  الواقية بالتوجيه للمحافظة على سالمتهم استخداميلزم العاملني ب  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 الطرق العامة ملكافحة اآلفات احلشرية واحليوانية

 8 8 ذات العالقة بالصحة العامة اآلفاتمكافحة 
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 4 4 مستحضرات املبيدات

 8 8 تقنيات تطبيق املبيدات

 4 4 هالتداول األمن للمبيدات واحتياطا ت

 4 4 قياس فاعلية املبيدات بعد تطبيقها يف جمال الصحة العامة

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :واشرتاطات السالمة إجراءات

 .املالب  الواقية استخدام  -1

 .الكمامات استخدام  -2

 .القفازات استخدام  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الطرق العامة ملكافحة اآلفات احلشرية واحليوانية 8

 املكافحة الطبيعية. 

 املكافحة التطبيقية. 

 العملي: 

o  مكافحة اآلفاتطرق. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
السباعي، نبيل البكري، مجال الدين طنطاوي. دار  قأس  مكافحة اآلفات ، عبدا خلال

 املطبوعات اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر.

 

2 
املكافحة البيولوجية لآلفات احلشرية، د. حممد فؤاد توفيق، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي 

 م.1993مبصر، 
 

 Pesticides in Agriculture and the Environment, Willis B. Wheeler, 2002. 3 

 :مكافحة اآلفات ذات العالقة بالصحة العامة 16

 مكافحة القوارض. 

 مكافحة احللم. 

 مكافحة الرخويات. 

 ةمكافحة آفات احلبوب املخزون. 

 مكافحة النمل األبيض. 

 مكافحة احليوانات الضالة: 

o الكالب. 

o القطط. 

o الغربان. 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 العملي: 

o  القوارض واحللم والرخوياتمكافحة. 

o آفات احلبوب املخزونة وطرق مكافحتها. 

o  الضالة احليواناتمكافحة 

 الكالب، القطط، الغربان. 

مراجع 

 املوضوع

1 
السباعي، نبيل البكري، مجال الدين طنطاوي. دار املطبوعات  قأس  مكافحة اآلفات ، عبدا خلال

 اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر. 

 م.1995املكتبة األكادميية، اآلفات احلشرية واحليوانية، د. زيدان هندي عبداحلميد،  2

 .اآلفات احلشرية واحليوانية وطرق مكافحتها باململكة العربية السعودية، د. علي دبور و د. شاكر محاد 3

   مستحضرات املبيدات: 8

 املستحضرات السائلة. 

 املستحضرات الغازية. 

  .املستحضرات الصلبة 

 العملي: 

o صور مستحضرات املبيدات. 

o  األفاتتعربف مبيدات. 

o صور مبيدات اآلفات. 

o املستحلبات احملاليل احلقيقية واملعلقات والفرق بني. 

o مبيدات األنسياب احملكوم. 

o ستخدامحساب تركيز املبيدات ومعدل اال. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
السباعي، نبيل البكري، مجال الدين طنطاوي. دار  قخلال أس  مكافحة اآلفات ، عبدا

 املطبوعات اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر.

 

2 
املكافحة البيولوجية لآلفات احلشرية، د. حممد فؤاد توفيق، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي 

 م.1993مبصر، 
 

 Pesticides in Agriculture and the Environment, Willis B. Wheeler, 2002. 3 

 :تقنيات  تطبيق املبيدات 16

 األجهزة واملعدات املستخدمة يف جماالت الصحة العامة فقط.  

 العملي: 

o  املبيدات تطبيقآالت 

  السائلة املبيدات تطبيقآالت. 

  صلبةال املبيدات تطبيقآالت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  61

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 غازيةال املبيدات تطبيق آالت. 

o آالت الرش ستخدامالتطبيق امليداني ال. 

o لتطبيقصيانة آالت ا 

 بالرذاذ تطبيقأعطال أجهزة ال. 

 بالضباب لتطبيقأعطال أجهزة ا. 

مراجع 

 املوضوع

Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology, Jørgen Stenersen, 2004. 1 

Pesticides in Agriculture and the Environment, Willis B. Wheeler, 2002. 2 

Pesticides: Health, Safety and the Environment, Matthew Graham, 2006. 3 

 :التداول اآلمن للمبيدات واحتياطاته 8

 طرق التعرض للمبيدات. 

 أعراض التسمم باملبيدات. 

 تعريف وتقسيم املبيدات: 

o التقسيم الكيميائي للمبيدات. 

o التقسيم حبسب التأثري. 

 العملي: 

o ملصقات املبيدات 

 العالمات التحذيرية على امللصقات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
السباعي، نبيل البكري، مجال الدين طنطاوي. دار  قأس  مكافحة اآلفات ، عبدا خلال

 املطبوعات اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر.

 

2 
املكافحة البيولوجية لآلفات احلشرية، د. حممد فؤاد توفيق، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي 

 م.1993مبصر، 
 

 Pesticides in Agriculture and the Environment, Willis B. Wheeler, 2002. 3 

 :قياس فاعلية املبيدات بعد تطبيقها يف جمال الصحة العامة 8

 العملي: 

o  زيارة حقلية ملشاهدة اإلجراءات املطبقة يف عمليات

 .املكافحة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
املكافحة البيولوجية لآلفات احلشرية، د. حممد فؤاد توفيق، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي مبصر، 

 م.1993

2 
مقدمة يف السيطرة على اآلفات احلشرية، ترمجة د. زيدان هندي عبداحلميد وآخرون، الدار العربية للنشر 

 والتوزيع مبصر.

 .ترمجة د. حممد فوزي عرفان، دار الفكر العربي بالكويت مكافحة احلشرات يف جمال الصحة العامة، 3

 

 



 القسم

 تقنية الغذاء والبيئة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  للمناهج اإلدارة العامة
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  62

 املراجع

  
السباعي، نبيل البكري، مجال الدين طنطاوي. دار  قأس  مكافحة اآلفات ، عبدا خلال

 املطبوعات اجلديدة ، اإلسكندرية ، مصر. 

 

   ،م.1995اآلفات احلشرية واحليوانية، د. زيدان هندي عبداحلميد، املكتبة األكادميية  

  
اآلفات احلشرية واحليوانية وطرق مكافحتها باململكة العربية السعودية، د. علي دبور و د. 

 .شاكر محاد

 

  
املكافحة البيولوجية لآلفات احلشرية، د. حممد فؤاد توفيق، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي 

 م.1993مبصر، 

 

  
د. زيدان هندي عبداحلميد وآخرون، الدار  مقدمة يف السيطرة على اآلفات احلشرية، ترمجة

 العربية للنشر والتوزيع مبصر.

 

  
مكافحة احلشرات يف جمال الصحة العامة، ترمجة د. حممد فوزي عرفان، دار الفكر العربي 

 .بالكويت

 

 
Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology, Jørgen Stenersen, 

2004. 
  

 Pesticides in Agriculture and the Environment, Willis B. Wheeler, 2002.   

 Pesticides: Health, Safety and the Environment, Matthew Graham, 2006.   
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 حامي 221 لرمزا احلشرات الطبية والبيطرية سم املقررا

 حيا 9153 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

ألهم احلشرات الناقلة  حيتوي هذا املقرر على وصف ليهمية الطبية والبيطرية ملفصليات األرجل،عرض

ليمراض لإلنسان ودورات حياتها وأهميتها الطبية وعاداتها وسلوكها وطرق مكافحتها، وطرق نقل مسببات األمراض 

بواسطة احلشرات، كما حيتوي هذا املقرر وصف لبيئة احلشرات وانتشارها وكيفية حصرها وطرق مجعها، وكيفية 

 التحقق من مدى جناح عمليات املكافحة.

ويف هذا املقرر يتم التدريب للتعرف على أهم احلشرات الناقلة ليمراض والتعريف ببيئتها وكيفية مجعها  

والتحقق من مدى جناح عمليات املكافحة من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدريب 

يدانية للتعرف على بيئات احلشرات الطبية والبيطرية ومجعها من العملي بواقع حماضرتني أسبوعيًا وكذلك الزيارات امل

 احلقل.

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب  مهارات التعامل مع احلشرات الناقلة ليمراض، التعرف على بيئاتها ي

العددية هلا وكيف ميكن احلكم وطرق انتشارها وحصرها، وكذلك تعريفه بطرق مجع احلشرات وتقدير الكثافة 

 على مدى جناح عملية املكافحة.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .وأطوارها املختلفة أنواع احلشرات وطرق تكاثرها يعرف  -1

 .طرق مجع احلشرات يعرف  -2

 .سلوك احلشرات يعرف  -3

 .بأنواع ومواصفات املصائد احلشرية يلم  -4

 .أدوات االستكشاف احلشري يعرف  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 األهمية الطبية ملفصليات األرجل
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 2 2 الصراصري

 2 2 بق الفراش

 2 2 القمل املاص

 2 2 الرباغيث

 2 2 ذبابة الرمل :رتبة ثنائية األجنحة

 2 2 : الذبابة األسودرتبة ثنائية األجنحة

 2 4 البعوض :رتبة ثنائية األجنحة

 2 2 الذباب املنزلي :رتبة ثنائية األجنحة

 4 2 حشرات التدويد والنغف

 4 4 آفات حيوانية غري حشرية

 4 4 بيئة احلشرات وطرق حصرها

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .املالب  الواقية استخدام  -1

 .الكمامات استخدام  -2

 .القفازات استخدام  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :األهمية الطبية ملفصليات األرجل 8

 عدم الراحةللمرض أو مفصليات األرجل كعوامل مباشرة. 

  األرجل كناقل ليمراضمفصليات. 

 مفصليات األرجل كعائل وسطي للديدان املتطفلة. 

 ةوالبيطري رتب طائفة احلشرات ذات األهمية الطبية. 

 رتب أخرى أقل أهمية من الناحية الطبية والبيطرية. 

 العملي: 

o  أجزاء الفم وطرق نقل مسببات األمراض يف احلشرات

 .الطبية والبيطرية

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 املطبوعات اجلديدة.

 .م1998املعارف باالسكندارية، احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة 2
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 141 من  65

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 هـ.1423علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  3

 الصراصري: 4

 الصفات العامة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي:  

o  الصراصري 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
علي جعبوب، دار  احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم 

 املطبوعات اجلديدة.

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 2

 هـ.1423علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  3

 بق الفراش: 4

 الصفات العامة. 

  األهمية الطبية والبيطرية يف اململكةاألنواع ذات. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي. 

o  بق الفراش 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 املطبوعات اجلديدة.

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 2

 هـ.1423د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض، علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة  3

 القمل املاص: 4

 الصفات العامة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

  العملي: 

o  القمل املاص 

 أهم األنواع. 

  والبيطريةاألهمية الطبية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 املطبوعات اجلديدة.

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 2

 هـ.1423علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  3

 الرباغيث: 4

 الصفات العامة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 احلياة دورة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي: 

o  الرباغيث 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 طرق اجلمع. 

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 املطبوعات اجلديدة.

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 2

 هـ.1423علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض، علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب  3

 ذبابة الرمل: :رتبة ثنائية األجنحة 4

 الصفات العامة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي: 

o   )رتبة ذات اجلناحني )ذبابة الرمل 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 اجلديدة.املطبوعات 

 هـ.1417الذباب يف اململكة العربية السعودية، د. مكي عبداهلل العمودي،  2

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 3

 :: الذبابة األسودرتبة ثنائية األجنحة 4

 الصفات العامة. 

  والبيطرية يف اململكةاألنواع ذات األهمية الطبية. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي: 

o  )رتبة ذات اجلناحني )الذبابة األسود 

 أهم األنواع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

مراجع 

 املوضوع

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 1

 .م1987احلشرات املائية،د. علي عبداحلسني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جبامعة البصرة،  2

 هـ.1423جامعة امللك سعود بالرياض، علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج،  3

 :البعوض :رتبة ثنائية األجنحة 6

 الصفات العامة. 

 الفروق بني أجناس البعوض املهمة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 انتشار البعوض يف اململكة. 

 احلياة دورة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي: 

o البعوض 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية، 1

 م1987احلشرات املائية،د. علي عبداحلسني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جبامعة البصرة،  2

 هـ.1423بالرياض، علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود  3

 :الذباب املنزلي :رتبة ثنائية األجنحة 4

 الصفات العامة. 

 األنواع ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة. 

 دورة احلياة. 

 العادات والسلوك. 

 أألهمية الطبية والبيطرية. 

 املكافحة. 

 العملي: 

o   الذباب املنزلي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  69

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

  اجلمعطرق. 

مراجع 

 املوضوع

1 
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، دار  

 املطبوعات اجلديدة.

 هـ.1417السعودية، د. مكي عبداهلل العمودي، الذباب يف اململكة العربية  2

 هـ.1423علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  3

 :حشرات التدويد والنغف 6

 انواع التدويد. 

 أهم احلشرات املسببة للتدويد األجباري: 

o الدودة احللزونية 

o ذبابة نغف جلد اإلنسان 

o ذبابة التمبو 

o نغف معدة اخليول 

o نغف أنف الغنم  

o نغف جلد البقر  

 العملي: 

o  حشرات التدويد والنغف 

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ.1423والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض، علم احلشرات الطبية  1

2 
مفصليات األرجل ذات األهمية الطبية والبيطرية يف اململكة، د. علي إبراهيم بدوي، جامعة امللك سعود 

 هـ.1414بالرياض، 

 :آفات حيوانية غري حشرية 8

  (:اليت تصيب اإلنسان واحليوان)القراد و احللم 

o الصفات العامة. 

o ألهمية الطبية والبيطريةا. 

o .املكافحة 

 الرخويات: 

o الصفات العامة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  70

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o ألهمية الطبية والبيطريةا. 

o .املكافحة 

 القوارض: 

o الصفات العامة. 

o ألهمية الطبية والبيطريةا. 

o .املكافحة 

 العملي: 

o القراد، احللم، القواقع ) آفات حيوانية غري حشرية

 (القوارضو

 أهم األنواع. 

 األهمية الطبية والبيطرية. 

 طرق اجلمع. 

مراجع 

 املوضوع

 م.1995اآلفات احلشرية واحليوانية، د. زيدان هندي عبداحلميد، املكتبة األكادميية،  1

 هـ.1423علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب 2

 :بيئة احلشرات وطرق حصرها 8

  علم البيئةتعريف. 

 التكيف البيئي. 

 العوامل املؤثرة على منو احلشرات. 

 وأهدافه حصر احلشرات تعريف. 

 واألستقصاء احلشري أنواع احلصر. 

 احلشرات طرق تقدير أعداد وأحجام.  

 العملي: 

o  هااستخدامعرض عملي صموعة من املصائد وكيفية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 م.1986بيئة احلشرات، د. خالد الرويشدي، جامعة دمشق بسوريا،  1

 م. 1995تركيب وتصنيف احلشرات، د. جورج نصر اهلل، املكتبة األكادميية مبصر،  2

 هـ.1423علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د. الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض،  3
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 املراجع

  
احلشرات املنزلية عالقتها بصحة األنسان واحليوان وأثرها على املواد املخزونة،د. إبراهيم علي جعبوب، 

 دار  املطبوعات اجلديدة.

  ،م1998احلشرات الطبية والبيطرية، د. مصطفى سليمان صاحل،منشأة املعارف باالسكندارية. 

   .هـ.1423الطيب علي احلاج، جامعة امللك سعود بالرياض، علم احلشرات الطبية والبطرية، ترمجة د 

   ،هـ.1417الذباب يف اململكة العربية السعودية، د. مكي عبداهلل العمودي 

   ،م1987احلشرات املائية،د. علي عبداحلسني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جبامعة البصرة. 

  
والبيطرية يف اململكة، د. علي إبراهيم بدوي، جامعة امللك سعود مفصليات األرجل ذات األهمية الطبية 

 هـ.1414بالرياض، 

   ،م.1995اآلفات احلشرية واحليوانية، د. زيدان هندي عبداحلميد، املكتبة األكادميية 

   ،م.1986بيئة احلشرات، د. خالد الرويشدي، جامعة دمشق بسوريا 

   ،م. 1995تركيب وتصنيف احلشرات، د. جورج نصر اهلل، املكتبة األكادميية مبصر 
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 احيا 101 لرمزا مقدمة يف علم األحياء سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    3 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

للتصنيف العام للكائنات احلية، التعريف باململكة  حيتوي هذا املقرر على وصف للرتكيب العام للخلية،عرض

النباتية ووصف الشكل الظاهري للنباتات الزهرية وأهم تفاعالتها مع البيئة، كما حيتوي هذا املقرر وصف للتقسيم 

العام ملفصليات األرجل من حيث الرتكيب وعالقتها مع األنسان ، باإلضافة لوصف للرتكيب الداخلي لبعض أجهزة 

 .اإلنسان والتأثريات اليت ميكن أن تتعرض هلا بسبب امللوثاتجسم 

ويف هذا املقرر يتم التدريب للتعرف على تركيب وتصنيف الكائنات احلية وأهم تفاهالتها وعالقاتها باحمليط 

  أسبوعيًا.احليوي من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإلضافة إىل التدريب العملي بواقع حماضرتني

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعارف املتعلقة بأساسيات الرتكيب العام للكائنات احلية وطرق ي

تصنيفها وعالقتها باحمليط احليوي بهدف رفع مهاراته العلمية يف الربط بني مالئمة بعض الرتاكيب اخلاصة بالكائنات 

 .احلية  مع الوظيفة

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .مييز الفروقات بني الرتكيب اخللوي يف النباتات واحليوانات  -1

 .يتعرف على الشكل اخلارجي للنباتات من ذوات الفلقة وذوات الفلقتني  -2

 .مييز تصنيف النباتات بناٌء على الشكل الظاهري  -3

 .وأطوارها املختلفة احلشرات وطرق تكاثرهامعرفة أنواع   -4

 نوع التطور للحشرة بناءا على مراحل التحول فيها.حيدد   -5

 .يتعرف على الرتكيب اخلارجي جلسم اإلنسان  -6

 يتعرف على الوظائف األساسية ليعضاء الداخلية يف جسم األنسان.  -7

 .األرجل طبقا للصفات املورفولوجية اخلارجيةمييز بني أفراد صف احلشرات وبني بقية صفوف قبيلة مفصليات   -8

 ط بني وظيفة أعضاء جسم األنسان والتأثريات اليت ميكن أن تتعرض هلا بسبب امللوثات البيئية.يرب  -9
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 8 تصنيف الكائنات احلية ووحدة بناء الكائن احلي

 8 8 بيولوجيا النبات

 10 8 مفصليات األرجل 

 6 8 بيولوجيا اإلنسان   )الرتكيب والوظيفة(

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .املالب  الواقية استخدام  -1

 .الكمامات استخدام  -2

 .القفازات استخدام  -3

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تصنيف الكائنات احلية ووحدة بناء الكائن احلي 16

 تعريف علم األحياء وفروعه ومظاهر احلياة. 

 :تصنيف الكائنات احلية وتقسيمها 

o مملكة البدائيات. 

o مملكة الطالئعيات. 

o مملكة الفطريات. 

o اململكة النباتية. 

o شعبة احليوانات االسفنجية/  :اململكة احليوانية(

احليوانات اجلوفمعوية/الديدان املفلطحة/ الديدان 

االسطوانية/الرخويات الديدان احللقية/ مفصليات 

 .األرجل/ شوكيات اجللد/ احلبليات(

 اخللية:  

o تركيب اخللية. 

o الغشاء اخلارجي للخلية. 

o النواة. 

o  السيتوبالزم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  أجسام جوجلي/  /األندوبالزمية)الشبكة

 الليسوسومات/ امليتوكندريا/ الرايبوسومات/

 .البالستيدات/ الفجوات اخللوية(

o االنقسام غري املباشر/ االختزالي( :اخللية انقسام (. 

 العملي: 

o التعرف على الرتكيب العام للخاليا 

 التفريق بني اخلاليا النباتية واحليوانية. 

 التعرف على اخلاليا الطالئية والعصبية. 

o  التعرف على أهم شعب اململكة احليوانية 

 شعبة احليوانات االسفنجية. 

 احليوانات اجلوفمعوية. 

 الديدان املفلطحة. 

 الديدان االسطوانية. 

 الرخويات. 

 الديدان احللقية. 

 مفصليات األرجل. 

 شوكيات اجللد. 

 احلبليات. 

مراجع 

 املوضوع

 هـ.1426أساسيات النبات العام،د. إبراهيم بن عبداهلل العريض وآخرون، كلية املعلمني بالرياض،  1

 هـ.1429الفسيولوجيا العامة، د. حممد بن صاحل اخلليفة، جامعة امللك سعود بالرياض،  2

 م.1997العلوم احلياتية، د. إحسان حماسنة، دار الشرق للنشر والتوزيع باإلردن،  3

 :بيولوجيا النبات 16

 الشكل الظاهري للنباتات الزهرية: 

o النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتني 

 وظيفتها، مكوناتها، الشروط الالزمة  :البذرة

 لإلنبات

 وظيفتها، أنواعها، بعض حتوراتها :اجلذر 

 وظيفتها، أنواعها، الرباعم، بعض  :الساق

 .حتوراتها

 وظيفتها، أجزاء الورقة، أشكال   :األوراق

 .األوراق

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  75

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الزهرة: وظيفتها، أجزاء الزهرة ،التلقيح

 .ووسائله

  التنف  والبناء الضوئي عند النبات والعوامل

 .املؤثرة عليهما

 العملي: 

o لزهريةالتعرف على الرتكيب العام  والتشرحيي للنباتات ا 

 اجلذور. 

 السيقان. 

 األوراق. 

 التفريق بني النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتني. 

مراجع 

 املوضوع

 هـ.1426أساسيات النبات العام،د. إبراهيم بن عبداهلل العريض وآخرون، كلية املعلمني بالرياض،  1

 هـ.1429الفسيولوجيا العامة، د. حممد بن صاحل اخلليفة، جامعة امللك سعود بالرياض،  2

 :مفصليات األرجل 18

 التقسيم العام ملفصليات األرجل وأهم مميزاتها. 

 مفدمة احلشرات وعالقتها باألنسان. 

 الرتكيب العام جلسم احلشرة. 

 زوائد الرأس يف احلشرات وحتوراتها. 

 زوائد الصدر يف احلشرات وحتوراتها. 

 زوائد البطن يف احلشرات وحتوراتها. 

 الرتكيب الداخلي جلسم احلشرة. 

 التكاثر يف احلشرات وأنواع التحول. 

 العملي: 

o  التعرف على صفوف مفصليات األرجل 

 التمييز بني الصفوف املختلفة للشعبة. 

o التعرف على الرتكيب اخلارجي جلسم احلشرة. 

o  على أهم زوائد الرأس  يف احلشراتالتعرف. 

 تركيب أجزاء الفم يف احلشرة وحتوراتها. 

 تركيب قرن األستشعار وحتوراته. 

 أنواع العيون يف احلشرات. 

o التعرف على أهم زوائد الصدر يف احلشرات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الرتكيب العام  لرجل احلشرة وأهم حتوراتها. 

 التحورات يف أجنحة احلشرات. 

o  البطن يف احلشراتالتعرف على أهم زوائد 

 الزوائد التناسلية. 

 الزوئد الالتناسلية. 

o التعرف على أنواع التحول يف احلشرات 

 التفريق بني أنواع الريقات. 

 التفريق بني أنواع العذارى. 

مراجع 

 املوضوع

 م. 1995تركيب وتصنيف احلشرات، د. جورج نصر اهلل، املكتبة األكادميية مبصر،  1

 .مرتجم، تقديم حممود حافظ إبراهيم، دار النهضة العربية، مصر .مقدم يف دراسة احلشرات 2

 ، حممد شحاته.يحممود وحممود الرب ع زعلم احلشرات العملي ، عبدا لعزي 3

 تشريح وتصنيف ( كلية الزراعة، جامعة بغداد العراق.علم احلشرات العامة )  4

5 
احلشرات الزراعية شكلها الظاهري وتشرحيها الداخلي، د. علي بن حممد السحيباني، جامعة امللك   سعود 

 هـ.1418بالرياض، 

 :بيولوجيا اإلنسان   )الرتكيب والوظيفة( 14

  غطاء اجلسم –اجللد. 

 اجلهاز الدوري. 

  التنفسياجلهاز. 

 اجلهاز اهلضمي. 

 اجلهاز اهليكلي العظمي. 

 اجلهاز البولي. 

 اجلهاز العصيب. 

 العملي: 

o التعرف على أجهزة جسم اإلنسان 

  غطاء اجلسم –اجللد. 

 اجلهاز الدوري. 

 اجلهاز التنفسي. 

o تابع التعرف على أجهزة جسم اإلنسان 

 اجلهاز اهلضمي. 

 اجلهاز اهليكلي العظمي. 

 اجلهاز البولي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  77

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 اجلهاز العصيب. 

مراجع 

 املوضوع

 م.1996علم حياة اإلنسان، د. عايش زيتون،دار الشرق للنشر والتوزيع باألردن، 1

 م.1997العلوم احلياتية، د. إحسان حماسنة، دار الشرق للنشر والتوزيع باإلردن،  2

 

 املراجع

   ،هـ.1426أساسيات النبات العام،د. إبراهيم بن عبداهلل العريض وآخرون، كلية املعلمني بالرياض 

  
احلشرات الزراعية شكلها الظاهري وتشرحيها الداخلي، د. علي بن حممد السحيباني، جامعة امللك   

 هـ.1418سعود بالرياض، 

   ،م.1997العلوم احلياتية، د. إحسان حماسنة، دار الشرق للنشر والتوزيع باإلردن 

   ،م. 1995تركيب وتصنيف احلشرات، د. جورج نصر اهلل، املكتبة األكادميية مبصر 

  مرتجم، تقديم حممود حافظ إبراهيم، دار النهضة العربية، مصر .مقدم يف دراسة احلشرات. 

  ه.، حممد شحاتيحممود وحممود الرب ع ز، عبدا لعزي علم احلشرات العملي 

  .علم احلشرات العامة ) تشريح وتصنيف ( كلية الزراعة، جامعة بغداد العراق 

   ،هـ.1429الفسيولوجيا العامة، د. حممد بن صاحل اخلليفة، جامعة امللك سعود بالرياض 

  م.1996الشرق للنشر والتوزيع باألردن، علم حياة اإلنسان، د. عايش زيتون،دار 
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 141 من  78

 

 حامي 102 لرمزا مبادئ الصحة العامة سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   1  مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر سيتم تعريف املتدرب باملبادئ العامة للصحة واملرض والتدريب على انواع االمراض وتأثرياتها 

والعدوى وانواعها واملناعة و برنامج املدن الصحية و اثره على الصحة العامة و كذالك صحة املنزل من خالل املعلومات 

التمارين بواقع حماضرة باالسبوع  و زيارات منظمة ملراكز الرعاية النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع وتطبيق ذالك ب

 الصحية االولية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 .هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعرفة باملبادئ العامة للصحة و املعلومات األساسية لصحة البيئةي

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .يسجل البيانات والنماذج اخلاصة باكتشاف أمراض معدية  -1

 .حيصر عدد املخالطني للمصاب  -2

 .يتأكد من سالمة حفظ اللقاحات  -3

 .يتابع برنامج التطعيم الوقائي األساسي ليطفال  -4

 .حيدد مقومات املدن الصحية  -5

 .يتأكد من تنفيذ التعقيم بطرقه املختلفة  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 1 2 مدخل للصحة العامة

 2 4 العدوى

 2 4 املناعة

 2 4 املسكن الصحي

 2 4 برنامج املدن الصحية

 2 4 أهمية الغذاء الصحي
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 141 من  79

 2 6 األمراض املزمنة

 3 4 الصحة الشخصية

 اجملموع
32 16 

48 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

1-   

2-   

3-   

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مدخل للصحة العامة: 3

            .تعاريف صحية 

 :تقسيم األمراض 

o  االمراض املعدية 

  ) البكتريية، الفريوسية، الطفيلية (. 

o االمراض غري املعدية. 

 عملي: 

o التدرب على تعبئة جداول التبليغ الفورية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

العدوى 6
 

 تعريفها. 

 شروط حدوث العدوى: 

o .العامل املمرض 

o .املستودع 

o .املخرج 

o .طرق االنتقال 

o .املدخل 

o املضيف. 

 عملي: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  80

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o مشاهدة فيلم عن العدوى. 

o طرق التعقيم املختلفة. 

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

املناعة 6
 

 اقسام املناعة: 

o املناعة النوعية 

 .املناعة الطبيعية 

 .املناعة املكتسبة 

o )املناعة غري النوعية )العامة 

 .مصادر املناعة العامة 

 .طرق رفع املناعة العامة 

 عملي 

o مشاهدة فيلم عن املناعة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 املسكن الصحي 6

 مواصفات املسكن الصحي. 

 خماطر املسكن اخلارجية.   

  الداخليةاملخاطر. 

 عملي: 

o تطبيقات على املسكن الصحي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :برنامج املدن الصحية 6

  .تعريف بالربنامج وتارخيه 

 .أهمية الربنامج لصحة الفرد واصتمع 

 .اقسام الربنامج 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  81

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  الصحية باململكة.املدن 

 عملي: 

o تدريبات على برنامج املدن الصحية. 

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :أهمية الغذاء الصحي 6

 .تعريف السمنة واسبابها 

 .خماطر السمنة واألمراض اليت تسببها 

               .أهمية الرياضة لصحة الفرد 

 عملي: 

o .طرق حساب كتلة اجلسم و حتديد درجة السمنة 

o .التمارين الرياضية اليت تناسب كل فئة من اصتمع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 املزمنة:األمراض  8

 .داء السكري 

 .مرض ضغط الدم 

 .الربو الشعيب 

 عملي 

o .كيفية حتضري جرعة األنسولني ملرضى السكري 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 :الصحة الشخصية 7

  .تعريف التعقيم و طرقه املختلفة 

 .العناية بأعضاء اجلسم و نظافتها 

 :السلوكيات املتعلقة بصحة الفرد 

o النوم. 

o االدمان. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  82

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o الزواج. 

 عملي: 

o متارين على طرق حفظ الصحة. 

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 

 املراجع
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 141 من  83

 

 حامي 203 لرمزا التثقيف الصحي سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

وتصميم امللصقات التوعوية واملطويات  يصف هذا املقرر وسائل االتصال املباشرة وغري املباشرة وطرق إعداد

 التثقيفية باإلضافة إىل خطوات حل املشاكل الصحية.

وسائل االتصال وكيفية أعداد امللصقات واملطويات من خالل  استخدامالتدريب على  مويف هذا املقرر سيت

وعيا باإلضافة إىل الزيارات املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع والتدريب العملي بواقع حماضرتني أسب

 .امليدانية للمرافق الصحية ذات العالقة

 هلدف العام من املقرر: ا

 إكساب املتدرب املعلومات النظرية واملهارات األساسية للمشاركة يف اصاالت املختلفة للتثقيف الصحي.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 الوسائل املناسبة لرفع الوعي الصحي بينهم. استخداميشارك يف التثقيف الصحي للمخالطني ب  -1

 يقوم بتوعية العاملني يف جماالت األغذية بالتوجيه لرفع الوعي الصحي.  -2

 ينتقل مع الفريق الصحي إىل مواقع اإلصابة لتوعية اجلمهور.  -3

 االتصال املتاحة.يستدعي ولي أمر املريض إىل املركز بوسائل   -4

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة وتعاريف

 2 4 االتصال واقسامه وانواعه

 2 4 مهارات التعامل مع الناس

 2 4 التوعية الصحية وضرورتها للتنمية الصحية باململكة

 8 4 كيفية إعداد برامج التثقيف الصحي

 6 4 لربامج التوعية الصحيةالتخطيط 

 6 4 طرق إعداد املطويات وامللصقات
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 141 من  84

 2 4 اسرتاتيجيات واولويات العمل يف التوعية الصحية

 4 2 آليات متابعة و تقييم برامج التوعية الصحية

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 وسائل الوقاية الشخصية. استخدام  -1

 القفازات الطبية. استخدام  -2

 الكمام الطيب. استخدام  -3

 .لب  الالب كوت )بالطو املعمل(  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة و تعاريف 2

 اهمية التثقيف الصحي. 

 تعريف التثقيف الصحي. 

 تعريف الصحة. 

  الصحة العامةتعريف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .هـ1430 كتاب التثقيف الصحي وتعزيز الصحة ، حممد الشارخ و محد اخلويلد 1

2 
( ، الرقم 37–35)ص ، خلدمات الصحية باململكة العربية السعودية ، منصور النزهة ، اصلة اجلويةا

 .361الداخلي 

 :االتصال و اقسامه و انواعه 6

 االتصال املباشر. 

 االتصال غري املباشر. 

 عملي: 

o  االتصال املباشر وغري املباشر استخدامالتدرب على. 

o )إعداد عرض تقدميي )بور بوينت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .الربجمة اللغوية العصبية و فن االتصال الال حمدود ، د. إبراهيم الفقي 1

 .هـ1430 كتاب التثقيف الصحي وتعزيز الصحة ، حممد الشارخ و محد اخلويلد 2

 :مهارات التعامل مع الناس 6

 فن االصغاء. 

 لغة اجلسد. 

 عملي: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  85

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o ها.استخدامالتدرب على مالحظة لغة اجلسد و 

مراجع 

 املوضوع

 .كيف تؤثر على اآلخرين و تكسب األصدقاء، ديل كارنيجي )ترمجة مكتبة جرير( 1

 .قواعد و فنون التعامل مع اآلخرين ، د. علي احلمادي 2

 .)ترمجة مكتبة جرير(اعرف ما تفكر فيه ، د. ليليان جالس  3

 .املرجع األكيد يف لغة اجلسد ، آالن و باربارا بييز )ترمجة مكتبة جرير( 4

 :التوعية الصحية و ضرورتها للتنمية الصحية باململكة 6

 عملي: 

o .التدرب على جدول املناسبات الصحية العاملية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

( ، الرقم 37–35)ص ، خلدمات الصحية باململكة العربية السعودية ، منصور النزهة ، اصلة اجلويةا

 .361الداخلي 

 :كيفية إعداد برامج التثقيف الصحي 12

 عملي: 

o التدرب على وضع األهداف لربامج التثقيف الصحي. 

o إعداد برنامج توعوي. 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .هـ1430 كتاب التثقيف الصحي وتعزيز الصحة ، حممد الشارخ و محد اخلويلد 1

 .العمل اجلماعي ، د. إبراهيم الفقي 2

 :التخطيط لربامج التوعية الصحية 10

  الربامج التوعويةحتديد اجلدول الزمين لتنفيذ. 

 عملي: 

o التخطيط لربامج التوعية الصحية. 

o وضع جدول زمين لتنفيذ برنامج توعية صحية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  دليل التخطيط ألنشطة التوعية الصحية، د. اسامة حشاد 1

 Health Education Planning 2 

 طرق إعداد املطويات وامللصقات 10

 عملي: 

o اعداد املطويات. 

o اعداد امللصقات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 .هـ1430 كتاب التثقيف الصحي وتعزيز الصحة ، حممد الشارخ و محد اخلويلد 1

 اسرتاتيجيات واولويات العمل يف التوعية الصحية. 6

 عملي: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 محاية البيئة

 
 

 141 من  86

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o  التدرب على وضع اولويات التوعية الصحية يف البيئات

 .املختلفة

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Health Promotion 1 

 االختبارات واألعمال الشفهية. :التوعية الصحيةآليات متابعة و تقييم برامج  6

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

3  

 

 املراجع

  )اعرف ما تفكر فيه ، د. ليليان جالس )ترمجة مكتبة جرير.  

  ترمجة مكتبة جرير( املرجع األكيد يف لغة اجلسد ، آالن و باربارا بييز(.  

  الربجمة اللغوية العصبية و فن االتصال الال حمدود ، د. إبراهيم الفقي.  

  دليل التخطيط ألنشطة التوعية الصحية، د. اسامة حشاد.  

  العمل اجلماعي ، د. إبراهيم الفقي.  

  هـ1430 كتاب التثقيف الصحي وتعزيز الصحة، حممد الشارخ ومحد اخلويلد.  

  
( 37–35)ص ، خلدمات الصحية باململكة العربية السعودية ، منصور النزهة ، اصلة اجلويةا

 .361، الرقم الداخلي 

 

  قواعد و فنون التعامل مع اآلخرين ، د. علي احلمادي.  

 Health Promotion   

 Health Education Planning   
 

  



 القسم

 تقنية الغذاء والبيئة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  للمناهج اإلدارة العامة
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  87

 

 حامي 254 لرمزا احلجر الصحي سم املقررا

 مباديء الصحة العامة  –حامي  102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

السعودية باإلضافة إىل أنشطة املراقبة يصف هذا املقرر أنظمة ولوائح احلجر الصحي حسب تعاميم وزارة الصحة 

الصحية مبنافذ الدخول بأنواعها جتاه القادمني ووسائل النقل واحليوانات مع الرتكيز على احلجر الصحي أثناء موسم 

 احلج.

ويف هذا املقرر سيتم التدريب على إجراءات احلجر الصحي من خالل املعلومات النظرية والتدريب العملي بواقع 

  يف األسبوع باإلضافة إىل الزيارات امليدانية للمرافق الصحية واحلجرية ذات العالقة.حماضرتني

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املعلومات النظرية واملهارات األساسية للمشاركة يف تطبيق عمليات 

 .احلجر الصحي مبنافذ الدخول

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 املطهرات واملبيدات املناسبة للقضاء على مسببات العدوى. استخدامعلى عملية تطهري وتعفري وسائل النقل ب يشرف  -1

 يشرف على مراقبة القادمني من املناطق املوبوءة خالل مدة احلجر باملتابعة الكتشاف احلاالت املرضية وعزهلا.  -2

 يساهم يف تطبيق إجراءات احلجر الصحي خالل موسم احلج للحفاظ على سالمة احلجاج.  -3

 للتأكد من سالمتهم. ةيطبق برامج احلجر الصحي على القادمني من املناطق املوبوء  -4

 يشارك يف منع دخول األطعمة واحليوانات والبضائع من املناطق املوبوءة ملنع دخول مسببات األمراض.  -5

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 0 مقدمة يف احلجر الصحي

 2 0 مصطلحات احلجر الصحي باللغة االجنليزية

 2 0 أنظمة ولوائح احلجر الصحي حسب تعاميم وزارة الصحة السعودية

 4 0 اللوائح الصحية الدولية

 4 0 الدخولاإلجراءات والتنظيمات العامة مبنافذ 
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 141 من  88

 4 0 املراقبة الصحية مبنافذ الدخول

 4 0 برنامج احلجر الصحي أثناء موسم احلج

 4 0 احلجر البيطري

 2 0 احلجر الزراعي

 4 0 التدريب على تعبئة مناذج احلجر الصحي

 اجملموع
0 32 

32 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

1-   

2-   

3-   

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :مقدمة يف احلجر الصحي 2

 تعريف احلجر الصحي. 

 احلجر الصحي باالسالم. 

 تاريخ احلجر الصحي. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
 .التحصيل املوسع/ د. أمني مشخصدليل للعاملني يف برنامج  1

 :مصطلحات احلجر الصحي باللغة االجنليزية 2

 مصطلحات احلجر الصحي. 

 مصطلحات احلجر البيطري. 

 مصطلحات احلجر الزراعي.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .الصحة العامة/ عيسى غامن 1

 .يف الصحة العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقياملدخل  2

2  أنظمة ولوائح احلجر الصحي حسب تعاميم وزارة الصحة السعودية: 

 اخلاصة باملسافرين اللوائح الصحية السعودية.  

  اخلاصة بالبضائع اللوائح الصحية السعودية. 

 اخلاصة بوسائل النقل اللوائح الصحية السعودية. 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
 .دليل للعاملني يف برنامج التحصيل املوسع/ د. أمني مشخص 1
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 141 من  89

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :اللوائح الصحية الدولية  4

 اخلاصة باملسافرين اللوائح الصحية الدولية. 

  اخلاصة بالبضائع اللوائح الصحية الدولية. 

 اخلاصة بوسائل النقل اللوائح الصحية الدولية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .الصحة العامة/ عيسى غامن 1

 .املدخل يف الصحة العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقي 2

 :اإلجراءات والتنظيمات العامة مبنافذ الدخول 4

  اقسام منافذ الدخول 

 االجرائات والتنظيمات مبنافذ الدخول. 

 منافذ الدخول الربية باململكة. 

 .منافذ الدخول اجلوية باململكة 

 منفذ الدخول البحرية باململكة.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
 .مشخصدليل للعاملني يف برنامج التحصيل املوسع/ د. أمني  1

4  املراقبة الصحية مبنافذ الدخول:  

 اعمال املراقب الصحي مبنافذ الدخول. 

 مهام الفريق البيطري يف منافذ الدخول. 

 مهام املراقب الزراعي يف منافذ الدخول. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .الصحة العامة/ عيسى غامن 1

 .املدخل يف الصحة العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقي 2

 :برنامج احلجر الصحي أثناء موسم احلج   4

  هيكلية اللجنه اإلشرافية و التنفيذية. 

 الطب الوقائي يف موسم احلج. 

 وحدات صحة البيئة و اعمال كل وحدة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

مراجع 

 املوضوع
 .دليل للعاملني يف برنامج التحصيل املوسع/ د. أمني مشخص 1

 احلجر الصحي البيطري: 4

 .اعمال احلجر البيطري باملنافذ 

 امراض احلجر البيطري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  90

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
 .برنامج التحصيل املوسع/ د. أمني مشخصدليل للعاملني يف  1

 احلجر الصحي الزراعي: 2

 .اعمال احلجر الزراعي باملنافذ 

 النباتات واالشجار املمنوع دخوهلا للمملكة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .الصحة العامة/ عيسى غامن 1

 .العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقي املدخل يف الصحة 2

 :التدريب على تعبئة مناذج احلجر الصحي 4

  زيارة ميدانية ألحد منافذ الدخول احلجري أو ألحد مستشفيات

 العزل لتطبيق إجراءات احلجر الصحي.

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .العامة/ عيسى غامنالصحة  1

 .املدخل يف الصحة العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقي 2

 

 املراجع

  الصحة العامة/ عيسى غامن. 

  املدخل يف الصحة العامة والرعاية الصحية/ د. سلوى صديقي. 

  دليل للعاملني يف برنامج التحصيل املوسع/ د. أمني مشخص. 
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 حامي 251 لرمزا املعدية و املستوطنةاألمراض  سم املقررا

 مبادئ الصحة العامة – حامي 102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

األمراض املعدية واملستوطنة باإلضافة إىل وسائل انتشارها. مع الرتكيز يصف هذا املقرر طرق العدوى ومسببات 

 على كيفية الوقاية وإجراءات مكافحة هذه األمراض.

ويف هذا املقرر سيتم التدريب على طرق الوقاية و أجراءت مكافحة األمراض املعدية واملستوطنة من خالل 

ضافة إىل التدريب العملي بواقع حماضرتني أسبوعيًا وكذلك املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األسبوع باإل

 الزيارات امليدانية للمرافق الصحية ذات العالقة.

 هلدف العام من املقرر: ا

إكساب املتدرب املعلومات النظرية واملهارات العملية األساسية للمشاركة يف مكافحة األمراض املعدية 

 واملستوطنة.

 :  للمقررألهداف التفصيلية ا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .يسجل البيانات والنماذج اخلاصة باكتشاف األمراض املعدية  -1

 النماذج. استخداميبلغ القطاعات املعنية عن احلالة ب  -2

 يشارك يف عملية التطهري والتعفري يف موقع اإلصابة.  -3

 اجلداول اخلاصة. استخداميرفع اإلحصائيات األسبوعية والشهرية ليمراض ب  -4

 يتابع برنامج التطعيم الوقائي األساسي ليطفال.  -5

 .يعرف األمراض الواجب مراقبتها وبائيًا  -6

 يعرف فرتة حضانة األمراض املعدية.  -7

 يعرف طرق وفرتات العدوى ليمراض.  -8

 يعرف طرق التحصني وحفظ اللقاحات.  -9

 دورية.يعرف األمراض الواجب التبليغ عنها بصفة   -10
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 تعاريف

 6 6 األمراض املعدية املنقولة بواسطة تلوث اهلواء

 6 6 األمراض املعدية املنقولة بتلوث الطعام والشراب

 6 6 األمراض املعدية املنقولة بواسطة احلشرات

 6 6 بواسطة املالمسةاألمراض املعدية املنقولة 

 8 6 األمراض املستوطنة

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

1-   

2-   

3-   

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تعاريف 2

 تقسيم األمراض املعدية. 

  املعديةنظام دراسة األمراض. 

 العملي: 

o  .مناذج التبليغ عن حاالت األمراض السارية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
مطبوع رمسي عن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية ــ    -مكافحة األمراض السارية 

 .م2001م صادر عن مجعيـــــــــة    الصحة العامة األمريكية  2001القاهرة 

2 
دكتور فوزي على جاد اهلل أستاذ الصحة العامة والرعاية الصحية ــ املعهد  -الصحة العامة والرعاية الصحية 

 .1988للصحة العامة جامعة اإلسكندرية  العالي 

 :األمراض املعدية املنقولة بواسطة تلوث اهلواء 12

  .اجلديري 

 .احلصبة 

 .احلصبة األملانية 

  السعال الديكي. –الدفترييا 

  .النكاف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  93

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .احلمى املخية الشوكية 

  .نزالت الربد 

 .األنفلونزا 

 .الدرن الرئوي 

 االلتهاب الرئوي 

 العملي: 

o  .اإلحصائيات األسبوعية عن األمراض السارية 

مراجع 

 املوضوع

 .الدكتور حممد عمران  أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة -مرجع الطب الوقائي  1

2 
رمسي عن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية ــ مطبوع  -مكافحة األمراض السارية 

 .م2001م صادر عن مجعيـــــــــة    الصحة العامة األمريكية  2001القاهرة 

 :األمراض املعدية املنقولة بتلوث الطعام والشراب 12

 .احلمى املالطية 

 .التيفوئيد 

 .البارا تيفوئيد 

 .التهابات الكبد الفريوسية 

 .الديزنتاريا الباسلية 

 .الديزنتاريا األميبية 

 .شلل األطفال 

 .الكولريا 

 العملي: 

o  .اإلحصائيات الشهرية عن األمراض السارية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
 .الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة لدكتور أمحد كمال أمحد أستاذا -مبادئ الصحة العامة 

 .الدكتور  رشيد بركات  أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عني مش     

2 
مطبوع رمسي عن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية ــ  -مكافحة األمراض السارية 

 .م2001العامة األمريكية  م صادر عن مجعيـــــــــة    الصحة 2001القاهرة 

 :األمراض املعدية املنقولة بواسطة احلشرات 12

 .احلشرات الناقلة ليمراض 

 .التيفوس الوبائي 

 .التيفوس املتوطن 

 .الطاعون 

 .احلمى الراجعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي
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 141 من  94

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .احلمى الصفراء 

 العملي: 

o  .مناذج برنامج أزلة احلصبة بنوعيها 

مراجع 

 املوضوع

1 
دكتور مصطفى سليمان صاحل  أستاذ علم احلشرات الطبية ــ  كلية الزراعة  -احلشرات الطبية والبيطرية 

 .م1998جامعة اإلسكندرية  

 .1988الطفيليات الدكتور/ حممد الصادق عرفه الشهاوي ـــ أستاذ  -الطفيليات الطبية وناقالت األمراض  2

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األمراض املعدية املنقولة بواسطة املالمسة

 االيدز 

 السيالن 

  اهلريب 

 الزهري 

 .اجلمرة اخلبيثة 

 .اجلرب 

 العملي: 

o .منوذج التقرير الشهري حلاالت اإلسهال 

o زيارات ميدانية ملراكز رعاية صحية أولية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

مطبوع رمسي عن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية ــ  -مكافحة األمراض السارية 

 .م2001م صادر عن مجعيـــــــــة    الصحة العامة األمريكية  2001القاهرة 

 :األمراض املستوطنة 14

 .املالريا 

 االبلهارسي. 

 الليشمانيا. 

 إحصائيات التطعيمات. 

 العملي: 

o  .جدول التطعيمات األساسية 

o السارية ضإجراءات التبليغ عن حاالت األمرا. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية ــ  مطبوع رمسي عن املكتب-مكافحة األمراض السارية 

 .م2001م صادر عن مجعيـــــــــة    الصحة العامة األمريكية  2001القاهرة 
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 141 من  95

 

 املراجع

  
مطبوع رمسي عن املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط منظمة الصحة العاملية  -مكافحة األمراض السارية 

 .م2001مجعيـــــــــة    الصحة العامة األمريكية  م صادر عن 2001ــ القاهرة 

  
دكتور مصطفى سليمان صاحل  أستاذ علم احلشرات الطبية ــ  كلية  -احلشرات الطبية والبيطرية 

 .م1998الزراعة جامعة اإلسكندرية  

  
الطفيليات الدكتور/ حممد الصادق عرفه الشهاوي ـــ أستاذ -الطفيليات الطبية وناقالت األمراض 

1988. 

  
 .لدكتور أمحد كمال أمحد أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرةا -مبادئ الصحة العامة 

 .الدكتور  رشيد بركات  أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عني مش     

   القاهرة الدكتور حممد عمران  أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة -مرجع الطب الوقائي. 
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 141 من  96

 

 حامي 252 لرمزا علم الوبائيات سم املقررا

 مبادئ الصحة العامة  -  حامي 102 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

اته وأقسامه ومفهوم السببية وسلسلة العدوى استخدامسيتم تعريف املتدرب بعلم الوبائيات وأهدافه ويف هذا املقرر 

وإجراءات املخالطني والتقصي الوبائي والوبائيات البيئية واملهنية واإلحصائيات والتقارير الوبائية واجلداول اإلحصائية 

سبوع وتطبيق ذالك عمليا بواقع حماضرتني باألسبوع يف معامل وذالك من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف األ

 القسم ومن خالل الزيارات املنظمة ملراكز الرعاية الصحية األولية.

 هلدف العام من املقرر: ا

 يهدف املقرر للتعريف بعلم الوبائيات و طرق التسجيل والتبليغ والتقصي ليمراض املعدية واملستوطنة.

 :  التفصيلية للمقررألهداف ا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .واملستوطنة عديةاملمراض األ باكتشافيسجل البيانات والنماذج اخلاصة   -1

 .يبلغ القطاعات املعنية عن احلالة  -2

 .حيصر عدد املخالطني للمصاب  -3

 .يراقب حالة املخالطني أثناء فرتة العدوى  -4

 .الوبائييشارك يف االستقصاء   -5

 .التقرير الوبائي يشارك يف كتابة  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 مدخل لعلم الوبائيات

 6 6 أقسام علم الوبائيات

 4 4 التسبب يف الوبائيات

 4 4 وبائيات األمراض السارية

 4 4 الوبائيات البيئية واملهنية

 6 6 الغذائي وبائيات التسمم
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 141 من  97

 4 4 اإلحصائيات والتقارير الوبائية

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .لب  القفازات الطبية  -1

 .لب  الكمام الطيب  -2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الوبائياتمدخل لعلم  8

 املفهوم التارخيي. 

 تعريف علم الوبائيات. 

 أهداف علم الوبائيات. 

 ات علم الوبائياتاستخدام. 

 منجزات علم الوبائيات. 

 العملي: 

o  التدرب على النماذج املستخدمة يف مباشرة حوادث

 .التسمم الغذائي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

العملياألداء   

مراجع 

 املوضوع

Brett J.Cassens, preventive medicine and public health. 1 

Centre for Disease c Control and Prevention (CDC) -Principles of Epidemiology, 

Second Edition, An Introduction to Applied Epidemiology an Biostatistics. 
2 

 الوبائيات:أقسام علم  12

 الوبائيات الوصفية. 

 الوبائيات التجريبية. 

 الوبائيات التحليلية. 

 الوبائيات السريرية.  

 العملي: 

o .مناذج اإلبالغ عن األمراض املعدية 

o طرق تعبئة مناذج اإلبالغ. 

o طرق التبليغ عن األمراض املعدية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
 ليمراض الوقائية واإلجراءات الوبائية للمراقبة اإلرشادية األدلة ، وآخرون مشخص احلميد عبد أمني.د

 .الصحة وزارة هـ1428 املعدية

 .العاملية الصحة منظمة – الوبائيات علم أساسيات-وآخرون بيغلهول. د 2
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  98

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :التسبب يف الوبائيات 8

  السببمفهوم. 

 األسباب املفردة واملتعددة. 

 األسباب املباشرة. 

 األسباب غري املباشرة. 

 العملي: 

o  التدرب على اكتشاف االسباب املباشرة وغري املباشرة. 

o  التدرب على اكتشاف الوبائيات ذات السبب املفرد

 .واملتعدد

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

العملياألداء   

مراجع 

 املوضوع

Brett J.Cassens, preventive medicine and public health 1 

Centre for Disease c Control and Prevention (CDC) -Principles of Epidemiology, 

Second Edition, An Introduction to Applied Epidemiology an Biostatistics. 
2 

 :السارية وبائيات األمراض 8

 األوبئة واألمراض املستوطنة. 

 سلسلة العدوى. 

 إجراءات املخالطني. 

 استقصاء ومكافحةاألمراض السارية. 

 العملي: 

o التدرب على اجراءات املخالطني. 

o التدرب على عملية تقصي وبائي ملرض ساري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
 ليمراض الوقائية واإلجراءات الوبائية للمراقبة اإلرشادية األدلة ، وآخرون مشخص احلميد عبد أمني.د

 .الصحة وزارة هـ1428 املعدية

 .العاملية الصحة منظمة – الوبائيات علم أساسيات-وآخرون بيغلهول. د 2

 :الوبائيات البيئية واملهنية  8

 البيئة والصحة. 

 التعرض واجلرعة. 

 العالقة بني اجلرعة والتأثري. 

 العالقة بني اجلرعة واالستجابة. 

 العملي: 

o التدرب على الوبائيات املهنية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  99

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

1 
 ليمراض الوقائية واإلجراءات الوبائية للمراقبة اإلرشادية األدلة ، وآخرون مشخص احلميد عبد أمني.د

 .الصحة وزارة هـ1428 املعدية

 .العاملية الصحة منظمة – الوبائيات علم أساسيات-وآخرون بيغلهول. د 2

 :وبائيات التسمم الغذائي 12

 حوادث التسمم الغذائي. 

 طرق تقصي مصادر التسمم. 

 العملي: 

o غذائي عمل دراسة تقصي وبائي حلادثة تسمم. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Mausner &Bahn, Epidemiology- An Introductory Text, second edition. 1 

National communicable disease centre, Hepatitis Surveillance Report 

No.29,September 1968. 

Robert H.Fletcher and others –clinical Epidemiology , the essentials- second 

edition. 

2 

 :اإلحصائيات والتقارير الوبائية 8

 عناصر التقرير الوبائي. 

 اجلداول اإلحصائية. 

 العملي: 

o التدرب على اعداد تقرير وبائي متكامل.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 هـ1427 السنوي اإلحصائي الكتاب ، السعودية العربية ،اململكة الصحة وزارة 1

 http://www.who.int  االلكرتوني ،املوقع العاملية الصحة منظمة 2

 

 املراجع

  
 الوقائية واإلجراءات الوبائية للمراقبة اإلرشادية األدلة ، وآخرون مشخص احلميد عبد أمني.د

 .الصحة وزارة هـ1428 املعدية ليمراض

 

  العاملية الصحة منظمة – الوبائيات علم أساسيات-وآخرون بيغلهول. د.  

  هـ1427 السنوي اإلحصائي الكتاب ، السعودية العربية ،اململكة الصحة وزارة.  

  االلكرتوني ،املوقع العاملية الصحة منظمة  http://www.who.int.  

 Brett J.Cassens, preventive medicine and public health.   

 
Centre for Disease c Control and Prevention (CDC) -Principles of 
Epidemiology, Second Edition, An Introduction to Applied 
Epidemiology an Biostatistics. 

  

 Mausner &Bahn, Epidemiology- An Introductory Text, second edition.   

 

National communicable disease centre, Hepatitis Surveillance Report 
No.29 ,September 1968. 
Robert H.Fletcher and others –clinical Epidemiology , the essentials- 
second edition. 
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 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  100

 

 

 حامي 131 لرمزا تلوث اهلواء سم املقررا

 يكيم 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يغطي هذا املقرر املهارات األساسية لتحديد تلوث اهلواء ومصادر تلوث اهلواء وانواع امللوثات الناجتة منها وتأثرياتها 

على البيئة  وايضا قياس تركيز بعض هذه امللوثات مثال اجلسيمات والغازات الرئيسية للتلوث اهلواء يف اجلزء العملي و 

 حيتوي املقرر على املواضيع  

الغالف اجلوي ومكونات الغالف اجلوي وأهمية الغالف اجلوي، مفهوم تلوث اهلواء ومصادره، وحدات تعريف 

قياس الغازات واجلسيمات، ملوثات اهلواء اجلوي وتأثرياتها البيئية، معايري جودة اهلواء، التلوث الضوضائي، التلوث 

النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع باإلضافة اىل  االشعاعي، تلوث اهلواء الداخلي ويتم التدريب من خالل املعلومات

 ت التلوث بواقع حماضرتني اسبوعيا.التدريب العملي على االجهزة لقياسا

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية لتحديد مصادر تلوث اهلواء وامللوثات الناجتة منها ي

 البيئة وقياس تركيز بعض هذه امللوثات.وتأثرياتها على 

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .يتعرف على طبقات الغالف اجلوي  -1

 .حيدد مصادر تلوث اهلواء  -2

 .يعدد ملوثات اهلواء الرئيسية  -3

 .يتعرف على تأثريات ملوثات اهلواء  -4

 .ppmحيسب تركيز ملوثات اهلواء بوحدة     -5

 .3g/mµحيسب تركيز ملوثات اهلواء بوحدة    -6

 .يتعرف على معايري جودة اهلواء احمليط  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية
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 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  101

 4 4 الغالف اجلوي وأهميته

 4 4 مفهوم تلوث اهلواء ومصادره

 4 2 واجلسيمات وحدات قياس الغازات

 8 10 ملوثات اهلواء اجلوي وتأثرياتها

 4 4 معايري جودة اهلواء

 4 4 التلوث الضوضائي واالشعاعي

 4 4 تلوث اهلواء الداخلي  

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .احلذاء الوقي للقدم ( –النظارات  –القفازات  –معدات احلماية الشخصية ) البالطو  استخدام  -1

 .والنقل والتخلص ستخداماحلذر عند التعامل مع املواد الكيميائية معرفة طريقة اال  -2

 .ستخداممعرفة الطريقة الصحيحة لتشغيل االجهزة وطريقة اال  -3

 .من ارجاع مجيع االجهزة واالدوات نظيفة اىل اماكنها الصحيحة التاكد  -4

 .غسل االيدي جيدا بعد االنتهاء من التجربة  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :الغالف اجلوي 8

 .أهمية الغالف اجلوي 

 طبقات الغالف اجلوي.  

  األرض ودرجة احلرارةالعالقة بني االرتفاع عن سطح. 

 تركيب ومكونات اهلواء اجلوي. 

 :تدريب عملي 

o (  1حتديد مصادر  تلوث اهلواء ) 

  عرض شرائح بواسطة جهاز الـProjector. 

 حتديد مصادر تلوث اهلواء املختلفة. 

 ) حتديد نوع املصدر ) طبيعي / صناعي. 

 حتديد امللوثات احملتملة الناجتة من هذه املصادر. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

مقدمة لعلوم التلوث البيئي،اجلزء األول،عبدالبديع محزة زللي،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء 

 .هـ1419،املدينةاملنورة، 9960- 34-923-3النشر،ردمك  
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 141 من  102

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :اهلواء ومصادرهمفهوم تلوث  8

 تعريف )تعريفات ( تلوث اهلواء. 

 تعريف امللوثات. 

 مصادر تلو ث اهلواء. 

  :املصادر الطبيعية لتلوث اهلواء 

o الرباكني. 

o حرائق الغابات. 

o الغبار واألتربة املثارة بفعل الرياح. 

o )حبوب اللقاح ) غبار الطلع.  

o )اجلراثيم )امليكروبات. 

 املصادر البشرية لتلوث اهلواء:  

o املصادر الثابتة واملتحركة. 

o  /النقل واملواصالت/الصناعة واالنتاج/التفجريات النووية

 .االسلحة الكيميائية/ مصادر أخرى

  :تدريب عملي 

o  تدريب ميداني )مهمة ملدة أسبوع(: يقوم املتدرب بزيارة

   ألماكن تلوث اهلواء يف منطقته وتصويرها.

o (  2حتديد مصادر  تلوث اهلواء) 

  يقوم املتدرب بعرض ملصادر التلوث اليت قام

 Projectorبزيارتها ميدانيًا بواسطة جهاز الـ 

 .وحتديدامللوثات احملتملة الناجتة منها

  حلقة نقاش بني املدرب واملتدربني. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
الدليل الشامل يف تلوث اهلواء وتكنولوجيات التحكم،صالح حممود احلجار وآخرون، دار الفكر العربي، 

 .م2003القاهرة، 

2 
مقدمة لعلوم التلوث البيئي،اجلزء األول،عبدالبديع محزة زللي،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء 

 .هـ1419،املدينةاملنورة، 9960- 34-923-3النشر،ردمك  

 :وحدات قياس الغازات واجلسيمات 6

  وحدة قياسppm. 

    وحدة قياسµg/m3. 

 العالقة بني الوحدتني. 

 :تدريب عملي 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  103

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o تطبيقات على وحدات القياس 

 تطبيقات رياضية للتحويل بني وحدات القياس.  

 مع  مطابقة النتيجة النهائية للتطبيق الرياضي

  .القياسية املعايري

مراجع 

 املوضوع

  .1988قياس التلوث البيئي،نوري طاهر الطيب،بشري حممودجرار،دار املريخ،الرياض، 1

 
Handbook of Methods in Environmental Studies, Vol.2: Air,Noise, Soil 

and Overburden Analysis, S.K. Maiti, Oxford Book Company, New Delhi, 

2011. 

2 

 :ملوثات اهلواء اجلوي وتأثرياتها 18

 تعريف امللوثات وأقسامها. 

 .امللوثات األولية 

 أكاسيد الكربون.  

 أكاسيد الكربيت.  

 أكاسيد النيرتوجني.  

 ) املواد العضوية الطيارة )اهليدروكربونات. 

 اجلسيمات.  

 كربيتيد اهليدروجني. 

  اهليدروجنيفلوريد. 

 )العناصر املعدنية )الرصاص/ الزئبق/الكادميوم/ الزرنيخ. 

 امللوثات الثانوية. 

 األوزون. 

 )الضباب الدخاني )الضبخن. 

 تركيز امللوثات /نوع امللوثات وامل املؤثرة يف التلوث اهلوائي الع(

 :الرياح/درجة احلرارة(/

o التاثريات العاملية لتلوث اهلواء 

 اس احلراري )تأثري البيوت زيادة ظاهرة االحتب

 .الزجاجية( والتغري املناخي

 اضمحالل طبقة األوزون. 

 األمطار احلمضية. 

o  التأثريات األخرى لتلوث اهلواء 

 التاثري على النباتات. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  104

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 التاثري على املباني واملمتلكات.  

 التاثري على مدى الرؤية.  

 :تدريب عملي 

o    قياس تركيز غاز ثاني أكسيد الكربونCO2 

   القياس عن طريق األجهزة احملمولةCO2 

Meter. 

  التدريب على قياس الرتكيز ومقارنة النتائج مع

 .معايري جودة

 اهلواء الداخلي. 

o   قياس تركيز غاز أول أكسيد الكربونCO 

     القياس عن طريق األجهزة احملمولةCO 

Meter. 

  يتم التدريب على  قياس تركيزCO  ومقارنة

 جودة اهلواء احمليط.النتيجة مع معايري 

مراجع 

 املوضوع

 .1988قياس التلوث البيئي،نوري طاهر الطيب،بشري حممودجرار،دار املريخ،الرياض، 1

 .هـ1422اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض، كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار 2
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 141 من  105

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :معايري جودة اهلواء 8

   معايري جودة اهلواءAir Quality Criteria. 

   تعريف جودة اهلواء املعياريةAir Quality Standard. 

 املعايري القياسية جلودة اهلواء احمليط يف اململكة. 

 :تدريب عملي 

o    قياس تركيز غاز ثاني أكسيد الكربيتSO2 

 2 عن طريق األجهزة احملمولة    القياسSO

Detector. 

 2التدريب على  قياس تركيز  يتمSO  ومقارنة

 .النتيجة مع معايري جودة

o     قياس تركيز غاز كربيتيد اهليدروجنيH2S  

   القياس عن طريق األجهزة احملمولةH2S 

Detector. 

 يتم التدريب على قياس الرتكيز ومقارنة النتائج. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Environmental Chemistry AGlobal Perspective, G.W.VanLoon, 

S.J.Duffy,Oxford University Press, Second Edition, 2005. 
1 

 االشعاعي: و التلوث الضوضائي 8

  الضوضائيتعريف التلوث. 

 قياس شدة الصوت.  

 مصادر الضوضاء. 

 تاثريات التلوث الضوضائي. 

 تصنيف األشعة. 

 مصادر اإلشعاع. 

 تأثريات التلوث اإلشعاعي. 

 :تدريب عملي 

o قياس التلوث الضوضائي 

 يتم القياس عن طريق األجهزة احملمولة. 

 Sound level meter. 

  قياس مستوى الصوت بوحدة الديسيبلdB. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  106

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مستوى التلوث الضوضائي ومقارنتها مع حتديد

  .املعايري ملستويات الضوضاء يف األماكن املختلفة

o       الكشف عن اإلشعاع 

 األجهزة احملمولة   استخدامبRadiation 

Detectors. 

 عداد جاجير ) عداد جاجير   استخدامأو ب– 

 .مولر(

  Geiger–Müller counter. 

مراجع 

 املوضوع

Handbook of Methods in Environmental Studies, Vol.2: Air,Noise, Soil and 

Overburden Analysis, S.K. Maiti, Oxford Book Company, New Delhi, 2011. 
1 

 :Indoor Air Pollutionتلوث اهلواء الداخلي   8

 مفهوم تلوث اهلواء الداخلي. 

 امللوثات الرئيسية للهواء الداخلي. 

 طرق مكافحة التلوث داخل األماكن املغلقة. 

 :تدريب عملي 

o  تطبيق عملي على مجيع االختبارات السابقة ملوقع معني 

 حتديد مدى مطابقة النتائج للمعايري. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 ة.االختبارات واألعمال التحريري

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1 
تلوث اهلواء القاتل الصامت وكيفية مواجهته،حسن أمحد شحاته، مكتبة الدار العربية للكتاب، 

 .م2002القاهرة،

 

 
C h a r l e s , K. ; M a g e e , R. J. ; W o n , D. ; L u s z t y k , E., Indoor Air 

Quality Guidelines and Standards, N a t i o n a l  R e s e a r c h C o u n c i 

l  C a n a d a, March 2005. 

2 

 

 املراجع

  
الدليل الشامل يف تلوث اهلواء وتكنولوجيات التحكم،صالح حممود احلجار وآخرون، دار 

 .م2003الفكر العربي، القاهرة، 

 

  
-البيئي،عبداهلادي حييى الصائغ ،أروى طاقه،الدار النموذجية للطباعة والنشر،صيداالتلوث 

 .م2011لبنان،

 

  
تلوث اهلواء ، سليمان حممد العقيلي،بشري جرار،مكتب الرتبية العربي لدول 

 .هـ1411اخلليج،الرياض،

 

  
أمحد شحاته، مكتبة الدار العربية  تلوث اهلواء القاتل الصامت وكيفية مواجهته،حسن

 .م2002للكتاب، القاهرة،
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 141 من  107

  
عالجه،فهمي حسن أمني،دار العلوم للطباعة -أخطاره-تلوث اهلواء،مصادره

 .هـ1405والنشر،الرياض،

 

  
مقدمة لعلوم التلوث البيئي،اجلزء األول،عبدالبديع محزة زللي،فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية 

 .هـ1419،املدينةاملنورة، 9960- 34-923-3  أثناء النشر،ردمك

 

  
التلوث ومحاية البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة 

 .هـ1428الثالثة،

 

  ،هـ1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض.  

   1988الطيب،بشري حممودجرار،دار املريخ،الرياض،قياس التلوث البيئي،نوري طاهر.  

 
Environment, Raven,P.H, Hassenzahl,D.M, Berg,L.R, International Student 
Version, Eight Edition, John Wiley& Sons,Inc, 2012. 

  

 
Environmental Chemistry AGlobal Perspective, G.W.VanLoon, 
S.J.Duffy,Oxford University Press, Second Edition, 2005. 

  

 
Environmental Science, Botkin,D.B, Keller,E.A, John Wiley& Sons,Inc,Eight 
Edition, 2012. 

  

 
Handbook of Methods in Environmental Studies, Vol.2: Air,Noise, Soil and 
Overburden Analysis, S.K. Maiti, Oxford Book Company, New Delhi, 2011. 

  

 
C h a r l e s , K. ; M a g e e , R. J. ; W o n , D. ;  L u s z t y k , E. , Indoor Air 
Quality Guidelines and Standards, N a t i o n a l  R e s e a r c h C o u n c i l  
C a n a d a, March 2005.  

  

 Link: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/rr/rr204/rr204.pdf.   
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 حامي 171 لرمزا مياه الشرب إدارة وجودة  سم املقررا

 يكيم 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   1  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يقدم هذا املقرر األساسيات والتقنيات املستخدمة إلدارة مياه الشرب وأخذ عينات املياه من مصادرها وإجراء 

بعض الفحوصات الفيزيائية والكيميائية وحتديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ويشمل املقرر على 

أهميتها وتوزيعها  على سطح الكرة االرضية ومصادرها الرئيسية، الرتكيب الكيميائي للماء، املواضيع االتية: املياه 

مفهوم اخلواص الفيزيائية والكيميائية، معايري جودة مياه الشرب، إدارة املياه واملوارد املائية يف اململكة العربية السعودية 

يف االسبوع باإلضافة اىل التدريب العملي التلوث بواقع  ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني

 .حماضرتني اسبوعيا

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية إلدارة مياه الشرب وأخذ عينات املياه من مصادرها ي

 مطابقتها للمواصفات القياسية.وإجراء بعض الفحوصات الفيزيائية والكيميائية وحتديد مدى 

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .توزيع املياه يف األرض ومصادرهايتعرف على   -1

 .حيدد اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه  -2

 .إدارة املياه يتعرف على األنظمة الفاعلة يف  -3

 .يأخذ عينة مياه الشرب بطريقة صحيحة الخبارات العملية  -4

 .يتعرف على مراحل معاجلة مياه الشرب  -5

 .يفحص عينة املياه ويقارنها باملواصفات القياسية ملياه الشرب  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 3 أهميتها وتوزيعها ومصادرها :املياه

 8 5 تركيب وخواص املـاء

 8 3 معايري جودة مياه الشرب



 القسم

 تقنية الغذاء والبيئة
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  للمناهج اإلدارة العامة
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 محاية البيئة

 
 

 141 من  109

 8 5 إدارة امليــاه

 اجملموع
16 32 

48 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .احلذاء الوقي للقدم ( –النظارات  –القفازات  –معدات احلماية الشخصية ) البالطو  استخدام  -1

  .والنقل والتخلص ستخدامالتعامل مع املواد الكيميائية ومعرفة طريقة االاحلذر عند   -2

 .ستخداممعرفة الطريقة الصحيحة لتشغيل االجهزة وطريقة اال  -3

 .التاكد من ارجاع مجيع االجهزة واالدوات نظيفة اىل اماكنها الصحيحة  -4

 .غسل االيدي جيدا بعد االنتهاء من التجربة  -5

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :أهميتها وتوزيعها ومصادرها :املياه 11

 .أهمية املياه 

 توزيع املياه على الكرة األرضية. 

  .الدورة املائية 

  .مصادر املياه  

 :تدريب عملي 

o لتعرف على أدوات وأجهزة املختربا. 

o الصنبور. اآلبار :طريقة سحب عينة مياه من. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 .م2008-هـ1429املاء سائل احلياة ، أمحد مدحت إسالم، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

2 
 املرشد احلقلي حول مراقبة جود مياه الشرب، حممد أمحد الشنشوري، حممد محد السعد،وزارة

 .هـ1419الصحة،الرياض،

 :تركيب وخواص املـاء 13

 الرتكيب الكيميائي للماء.  

 مفهوم اخلواص الفيزيائية والكيميائية. 

 اخلواص الفيزيائية للمياه.: 

o درجة احلرارة. 

o العكارة. 

o الطعم والرئحة. 

o اللون. 

o الكثافة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  110

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o احلرارة النوعية. 

o التوصيل الكهربائي.  

 اخلواص الكميائية للمياه: 

o   الرقم اهليدروجيينpH )احلامضية والقلوية(. 

o عسر املاء. 

o األكسجني الذائب. 

o جمموع األمالح الذائبة.  

o األيونات املذابة 

 ملنجنيز،الكلوريدات، )الصوديوم،احلديد،ا

 .الكربيتات(

 اخلواص احليوية للمياه.   

  :تدريب عملي  

o األجهزة استخدامقياس تركيز الكلور املتبقي يف املياه ب. 

o األجهزة استخدامقياس تركيز العكارة يف املياه ب.  

o األجهزة استخدامقياس تركيز اللون يف املياه ب.  

مراجع 

 املوضوع

 .م2008-هـ1429املاء سائل احلياة ، أمحد مدحت إسالم، دار الفكر العربي، القاهرة،  1

 .هـ1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض، 2

 معايري جودة مياه الشرب: 11

 :مجع وحفظ وختزين العينات 

o )العينة النموذجية )املمثلة.  

o أنواع العينات.  

o حجم العينات. 

o أختيار موقع أخذالعينة.  

o املياه ختزين وحفظ ونقل عينات.   

o  الفحوصات الفيزيائية والكيميائية ملياه الشرب.  

o املواصفات القياسية السعودية ملياه الشرب.  

o املواصفات القياسية العاملية ملياه. 

  :تدريب عملي 

o   قياس تركيز الـPH  األجهزة استخداميف املياه ب. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  111

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o األجهزة  استخدامقياس التوصيل الكهربائي للمياه ب

 .احملمولة

مراجع 

 املوضوع
1 

تكنولوجيا معاجلة املاء والصرف الصناعي، أمحد فؤاد النجعاوي،منشأة املعارف جالل حزى وشركاه،  

 .م2000االسكندرية، 

 إدارة املياه: 13

  السعوديةاملوارد املائية يف اململكة العربية. 

 إدارة املوارد املائية. 

 معاجلة مياه الشرب: 

o أهداف معاجلة مياه الشرب. 

o  معاجلة مياه الشربمراحل. 

o طرق تطهري املياه. 

 الطرق املستخدمة لتحلية مياه البحر. 

  مياه الشبكة العامة استخداموسائل وسبل ترشيد.  

 :تدريب عملي 

o األجهزة  استخدامقياس تركيز األمالح الذائبة يف املياه ب 

o .قياس تركيز الكلوريدات يف املياه 

o األجهزة استخدامقياس تركيز العسر الكلي يف املياه ب. 

o  تطبيق مجيع االختبارات على عينات مياه وحتديد مدى

 .مطابقتها ملواصفات مياه الشرب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

تكنولوجيا معاجلة املاء والصرف الصناعي، أمحد فؤاد النجعاوي،منشأة املعارف جالل حزى وشركاه،  

 .م2000االسكندرية، 

 

 املراجع

   ،م2008-هـ1429املاء سائل احلياة ، أمحد مدحت إسالم، دار الفكر العربي، القاهرة.  

   هـ1422كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض،كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد.  

  
املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، 

1998. 

 

  
وائل للطباعة والنشر، عمان، دار  غازي سفاريين، عبدالقادر عابد، أساسيات علم البيئة،

 مـ.2002

 

  
املرشد احلقلي حول مراقبة جود مياه الشرب، حممد أمحد الشنشوري، حممد محد 

 .هـ1419السعد،وزارة الصحة،الرياض،
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 141 من  112

  
تكنولوجيا معاجلة املاء والصرف الصناعي، أمحد فؤاد النجعاوي،منشأة املعارف جالل حزى 

 .م2000وشركاه،  االسكندرية، 

 

  
ترشيد استعمال املياه، كرسي جمموعة الزامل لرتشيد الكهرباء واملاء،جامعة امللك سعود ، 

 .م2011-هـ1432الطبعة األوىل، 

 

  اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقايي ،املواصفات القياسية السعودية.  

 
American Water Works Association (AWWA) (1982). Volume 4, 

Introduction to Water Quality Analyses. AWWA, USA. 
  

 
Maiti. S. K. 2004. Hand Book of Methods in Environmental Studies 

(Vol.1 water and waste water analysis) , ABD Publishers, India. 
  

 
Standardmethods for the Examination of Water  Wastewater (APHA, 

AWWA and WEF), 2005, 21st Edition, Centennial Edition. 
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 141 من  113

 

 حامي 232 لرمزا تلوث املياه  سم املقررا

 إدارة وجودة مياه الشرب      -      حامي 171 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر املهارات األساسية لتحديد تلوث املياه ومصادر تلوث املياه وامللوثات الناجتة عنها وتأثرياتها على 

 ئة وقياس تركيز بعض هذه امللوثات.البي

الصحي، التلوث بالصرف الصناعي، التلوث بالصرف الزراعي، تلوث املياه، تعريفه وأنواعه، التلوث بالصرف 

 .التلوث بالنفط، التلوث االشعاعي، التأثريات األخرى لتلوث املياه

ويتم التدريب من خالل املعلومات النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع باإلضافة اىل التدريب العملي على االجهزة  

 .عيالقياسات التلوث بواقع حماضرتني اسبو

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية لتحديد مصادر تلوث املياه وامللوثات الناجتة عنها ي

 وتأثرياتها على البيئة وقياس تركيز بعض هذه امللوثات.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .يتعرف على  مفهوم تلوث املياه  -1

 .يعدد أنواع تلوث املياه  -2

 .حيدد مصادر تلوث املياه  -3

 .يتعرف على ملوثات البيئة املائية  -4

 .يتعرف على تأثريات ملوثات املياه  -5

 .يقي  نسبة التلوث يف املياه  -6

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 5 ،تعريفه وأنواعه تلوث املياه

 4 6 التلوث بالصرف الصحي

 4 6 التلوث بالصرف الصناعي
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 141 من  114

 4 4 التلوث بالصرف الزراعي

 6 3 التلوث بالنفط

 4 3 باإلشعاعالتلوث 

 6 5 التأثريات األخرى لتلوث املياه

 اجملموع
32 32 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .احلذاء الوقي مغلق القدم ( –النظارات  –القفازات  –معدات احلماية الشخصية ) البالطو  استخدام  -1

 .والنقل والتخلص ستخداماحلذر عند التعامل مع املواد الكيميائية ومعرفة طريقة اال  -2

 .ستخداممعرفة الطريقة الصحيحة لتشغيل االجهزة وطريقة اال  -3

 .من ارجاع مجيع االجهزة واالدوات نظيفة اىل اماكنها الصحيحة التاكد  -4

 .غسل االيدي جيدا بعد االنتهاء من التجربة  -5

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :تلوث املياه ،تعريفه وأنواعه 9

 مقدمة. 

 تعريف ) تعريفات ( تلوث املياه. 

 أنواع تلوث املياه:   

o التلوث بالصرف الصحي.  

o التلوث بالصرف الصناعي. 

o التلوث بالصرف الزراعي.  

o التلوث بالنفط. 

o التلوث احلراري. 

o التلوث االشعاعي. 

o التلوث امليكروبي. 

o األمطار احلامضية. 

 أنواع ملوثات املياه:  

o امللوثات الفيزيائية.  

o )امللوثات الكيميائية ) العضوية /غري العضوية / الغازية. 

o امللوثات احليوية. 

  :تدريب عملي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  115

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o   قياس تركيز املواد العالقة الكلية يف املياهTSS. 

مراجع 

 املوضوع
 .هـ1428الثالثة، التلوث ومحاية البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة 1

 التلوث بالصرف الصحي: 10

 تعريف مياه الصرف الصحي. 

 مكونات مياه الصرف الصحي. 

 تأثري تلوث املياه بالصرف الصحي. 

 معاجلة مياه الصرف الصحي: 

o )../املعاجلة االبتدائية ) املصايف / أحواض إزالة الرمال. 

o )املعاجلة األولية ) أحواض الرتسيب األولية. 

o  الثانوية ) أحواض التهوية )احلمأة املنشطة(/ املعاجلة

 .املرشحات احليوية(

o املعاجلة املتقدم. 

 :تدريب عملي 

o استخدامقياس تركيز األكسجني الذائب يف املياه ب 

 .األجهزة

o األجهزة استخدامقياس تركيز األمونيـا يف املياه ب. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

،هجو حممد املاجد،جامعة امللك ستخدامخملفات الصرف الصحي اخلواص واملعاجلة واعادة اال

 .1422سعود،

 التلوث بالصرف الصناعي: 10

 تعريف. 

 تركيب وخواص  مياه الصرف الصناعي. 

 تأثريات مياه الصرف الصناعي. 

 املصادر والتأثريات :العناصر الثقيلة:   

o الزئبق. 

o الكادميوم.  

o الرصاص. 

o احلديد. 

o النحاس. 

 التلوث احلراري: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o تعريف التلوث احلراري. 

o مصادر وتأثريات التلوث احلراري. 

 :تدريب عملي 

o األجهزة استخدامقياس تركيز السيانيد يف املياه ب. 

o األجهزة استخدامقياس تركيز النحاس يف املياه ب. 

مراجع 

 املوضوع
1 

ادارة التلوث الصناعي )النفايات السائلة(،عادل رفقي عوض،دار الشروق للنشر 

 .م1996والتوزيع،عمان،

 التلوث بالصرف الزراعي: 8

  :تلوث املياه باألمسدة )املخصبات( الزراعية  وتأثرياتها 

o مركبات الفوسفات. 

o مركبات النرتات. 

o ظاهرة اإلثراء الغذائي. 

  تلوث املياه باملبيدات:   

o طرق وصول املبيدات إىل املياه. 

o تأثريات تلوث املياه باملبيدات. 

o تأثري الصرف الزراعي على املياه اجلوفية. 

 :تدريب عملي 

o األجهزة استخدامقياس تركيز احلـديد يف املياه ب. 

o األجهزة استخدامقياس تركيز النرتات يف املياه ب. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 .هـ1419التلوث والبيئة الزراعية،علي تاج الدين،ضيف اهلل الراجحي،جامعة امللك سعود، 1

 :التلوث بالنفط 9

 تعريف النفط.   

 مصادر التلوث بالنفط. 

  التوازن للناقالت البرتوليةإلقاء مياه. 

 حودث الناقالت. 

 البحث والتنقيب يف البحار وانفجار اآلبار واألنابيب البحرية. 

 مصايف تكرير النفط الساحلية. 

 التأثري البيئي للتلوث النفطي. 

 عملي:  تدريب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 141 من  117

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o األجهزة استخدامقياس تركيز النيرتيت يف املياه ب. 

مراجع 

 املوضوع
1 

ادارة التلوث الصناعي )النفايات السائلة(،عادل رفقي عوض،دار الشروق للنشر 

 .م1996والتوزيع،عمان،

 باإلشعاع:التلوث  7

 مصادر االشعاع يف املياه. 

 التأثري البيئي للنشاط االشعاعي. 

 :تدريب عملي 

o  األجهزة استخدامالفوسفات يف املياه بقياس تركيز. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

التلوث البيئي وأثره على النظام احليوي واحلد من آثاره، حسن أمحد حسان، دار الفكر للطباعة 

 م2000-هـ1421والنشر والتوزيع، عمان،

 خرى لتلوث املياه:التأثريات األ 11

 الثلوت اللميكروبي. 

 )امللوثات احليوية: )البكترييا/الفطريات/الطحالب/الطفيليات. 

 تأثري امللوثات احليوية. 

 تأثري التلوث باألمطار احلمضية. 

 )تأثري التلوث بزيادة تركيز األمالح )الكاتيونات واألنيونات. 

 تأثريات التلوث باملنظفات الصناعية. 

 :تدريب عملي 

o  تطبيق مجيع االختبارات على عينات مياه وحتديد مدى

 .تلوثها بالعناصر السابقة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
1 

دار املطبوعات  التلوث املائي،خالد حممود بنات،أمحد عبدالقادر باحفظ اهلل،مكتبة

 هـ1412احلديثة،جدة،

 

 املراجع

  
التلوث املائي،خالد حممود بنات،أمحد عبدالقادر باحفظ اهلل،مكتبة دار املطبوعات 

 .هـ1412احلديثة،جدة،

 

  
التلوث البيئي وأثره على النظام احليوي واحلد من آثاره، حسن أمحد حسان، دار الفكر للطباعة 

 .م2000-هـ1421عمان،والنشر والتوزيع، 

 

  
التلوث الكيميائي وكيمياء التلوث، أمحد مدحت إسالم، دار الفكر 

 .م2001-1422العربي،،القاهرة،

 

  
ادارة التلوث الصناعي )النفايات السائلة(،عادل رفقي عوض،دار الشروق للنشر 

 .م1996والتوزيع،عمان،
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الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى 

1998. 

 

  
التلوث ومحاية البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة 

 .هـ1428الثالثة،

 

  ،هـ1422كيمياء البيئة،ابراهيم الزامل،حممد كرار،دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،الرياض.    

  هـ1419تاج الدين،ضيف اهلل الراجحي،جامعة امللك سعود، التلوث والبيئة الزراعية،علي.  

  
جودة مياه الري وطرق حتليلها،عبد رب الرسول عمران وآخرون،النشر العلمي واملطابع، جامعة 

 .م2011-هـ1432امللك سعود ،الرياض،

 

  ،1988قياس التلوث البيئي،نوري طاهر الطيب،بشري حممودجرار،دار املريخ،الرياض.  

  
،هجو حممد املاجد،جامعة امللك ستخدامخملفات الصرف الصحي اخلواص واملعاجلة واعادة اال

 .1422سعود،

 

  اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقايي ،املواصفات القياسية السعودية.  

 
Environment, Raven,P.H, Hassenzahl,D.M, Berg,L.R, International 

Student Version, Eight Edition, John Wiley& Sons,Inc, 2012. 
  

 
Environmental Science, Botkin,D.B, Keller,E.A, John Wiley& 

Sons,Inc,Eight Edition, 2012. 
  

 

Handbook of Methods in Environmental Studies, Vol.1: Water and 

Waste Water Analysis, S.K. Maiti, Oxford Book Company, New Delhi, 

2011. 
  

 
Methods in Environmental Analysis:Water,Soil and Air, P.K.Gupta, 

Agrobios Publisher,India,2011. 
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 حامي 261 لرمزا إدارة املخلفات الصلبة سم املقررا

  حامي 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

الصلبة والتعرف على خصائصها الطبيعية والكيميائية يصف هذا املقرر تعريف املخلفات الصلبة وأنواع املخلفات 

ومصادر انتاجها وأنظمة إدارة املخلفات الصلبة األنظمة الرئيسية إلدارة املخلفات الصلبة )االنتاج/التخزين/ اجلمع/النقل/ 

لفات اخلطرة املعاجلة/ التخلص النهائي( وطرق االستفادة من املخلفات الصلبة وأهمية تدوير املخلفات التعرف املخ

خملفات الرعاية الصحية وطرق التعامل مع هذا النوع من املخلفات وكيفية التخلص منها ويتم التدريب من خالل املعلومات 

 .النظرية بواقع حماضرتني يف االسبوع

 هلدف العام من املقرر: ا

االساسية إلدارة املخلفات الصلبة بتحديد أنواع املخلفات الصلبة  هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارتي

 والتعرف على خصائصها ومصادرها وطرق  ختزينها ومجعها ونقلها ومعاجلتها والتخلص الصحي منها.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .تعرف على أنواع املخلفات الصلبةي  -1

 .حيدد مصادر املخلفات الصلبة  -2

 .تعرف على خصائص املخلفات الصلبةي  -3

 .تعرف على أنظمة إدارة املخلفات الصلبةي  -4

 .تعرف على طرق معاجلة املخلفات الصلبةي  -5

 .تعرف على طرق التخلص من املخلفات الصلبةي  -6

 .تعرف على طرق االستفادة من املخلفات الصلبةي  -7

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 3 املخلفات الصلبة مصادرها وأنواعها

 0 4 كميات املخلفات الصلبة ومعدالت إنتاجها

 0 4 خصائص املخلفات الصلبة
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 0 8 أنظمة إدارة املخلفات الصلبة

 0 3 االستفادة من املخلفات الصلبة

 0 4 املخلفات اخلطرة

 0 6 ية الصحيةإدارة خملفات الرعا

 اجملموع
32 0 

32 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

1-   

2-   

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  :املخلفات الصلبة مصادرها وأنواعها 3

 تعريف املخلفات الصلبة. 

  املخلفات الصلبةمصادر. 

 أنواع املخلفات الصلبة. 

 آثار املخلفات الصلبة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
1 

العامة  الرحيلي، د. نزية مشاس، مقرر السنة الثالثة ملعهد املراقبني الفنيني،املؤسسة صحة البيئة، د. عبدا هلل

 للتدريب التقين واملهين.

 املخلفات الصلبة ومعدالت إنتاجها:كميات  4

 كميات املخلفات الصلبة. 

 التعبري عن معدالت إنتاج املخلفات الصلبة. 

 طرق قياس معدل إنتاج املخلفات الصلبة. 

 العوامل املؤثرة على معدل إنتاج املخلفات الصلبة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

 .1998املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان،  1

2 
العامة  الرحيلي، د. نزية مشاس، مقرر السنة الثالثة ملعهد املراقبني الفنيني،املؤسسة صحة البيئة، د. عبدا هلل

 للتدريب التقين واملهين.

 خصائص املخلفات الصلبة: 4

 املخلفات البلدية الطبيعية خصائص.  

 خصائص املخلفات البلدية الكيميائية.  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع
1 

والسائلة،حممد السيدأرناؤوط،مكتبة الدار العربية للكتاب، طرق االستفادة من القمامة واملخلفات الصلبة 

 .م2003القاهرة،
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 141 من  121

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 أنظمة إدارة املخلفات الصلبة: 8

  /األنظمة الرئيسية إلدارة املخلفات الصلبة ) االنتاج/التخزين

 .اجلمع/النقل/ املعاجلة/ التخلص النهائي(

 معاملة املخلفات وختزينها يف موقع إنتاجها. 

  املخلفات الصلبةمجع ونقل. 

 معاجلة املخلفات الصلبة. 

 التخلص النهائي من املخلفات الصلبة. 

 :املدفن الصحي 

o مميزات وعيوب املدفن الصحي. 

o طرق الدفن الصحي. 

o عوامل اختيار موقع املدفن الصحي. 

o التفاعالت داخل املدفن الصحي  واحتمالية التلوث. 

o نالتحكم يف الغازات والسوائل الناجتة من املدف. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

1 
دليل األثر البيئي يف املشروعات الصناعية والتنمية، د. صالح احلجار،نهضة مصر للطباعة 

 .م2000والنشر،القاهرة،

2 
 الشؤون البلدية الدليل الفين إلرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات،وزارة

 .هـ1421والقروية، 

 االستفادة من املخلفات الصلبة: 3

 طرق االستفادة من املخلفات الصلبة. 

 أهمية تدوير املخلفات. 

 استخالص املواد اخلام وإعادة التصنيع. 

  حتويل املخلفات إىل حمسنات للرتبة. 

 استخالص الطاقة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

مراجع 

 املوضوع

1 
طرق االستفادة من القمامة واملخلفات الصلبة والسائلة،حممد السيدأرناؤوط،مكتبة الدار العربية 

 .م2003للكتاب، القاهرة،

 

 
Handbook of Solid Waste Management, George Tchobanoglous, Frank 

Kreith, McGraw-Hill Companies, 2002. 
2 

 :املخلفات اخلطرة 4

 تعريف املخلفات اخلطرة. 

  صفات وخصائص املخلفات اخلطرة. 

 مصادر املخلفات اخلطرة. 

 ختزين املخلفات اخلطرة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 141 من  122

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 معاجلة املخلفات اخلطرة. 

مراجع 

 املوضوع
 .م2002عنانزة،األهلية للنشر والتوزيع،عمان، النفايات اخلطرة والبيئة،خالد  1

 ية الصحية:إدارة خملفات الرعا 6

 تعريف املخلفات الطبية وأقسامها. 

 أنواع املخلفات الطبية اخلطرة. 

 مجع خملفات الرعاية الصحية. 

 ختزين خملفات الرعاية الصحية. 

 نقل خملفات الرعاية الصحية. 

 معاجلة خملفات الرعاية الصحية. 

  التخلص من املخلفات الطبية اخلطرةطرق. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

1 
مرشد التخلص من النفايات الطبية باملنشمت الصحية، د. حممد الزهراني، د. زهري فخري 

 .،وزارة الصحةيكيميائي، حممد الشنتو ر

 

 
Solid Waste Technology and Management, 2Volume Set,Thomas 

H.Christensen, John Wiley& Sons Inc, 2011. 
2 

 

 املراجع

  
الرحيلي، د. نزية مشاس، مقرر السنة الثالثة ملعهد املراقبني  صحة البيئة، د. عبدا هلل

 الفنيني،املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين. 

 

  
الدليل الفين إلرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات،وزارة الشؤون البلدية 

 .هـ1421والقروية،

 

  
مرشد التخلص من النفايات الطبية باملنشمت الصحية، د. حممد الزهراني، د. زهري فخري 

 .،وزارة الصحةيكيميائي، حممد الشنتو ر

 

  
والسائلة،حممد السيدأرناؤوط،مكتبة الدار طرق االستفادة من القمامة واملخلفات الصلبة 

 .م2003العربية للكتاب، القاهرة،

 

  
املدخل إىل العلوم البيئية،سامح غرايبة،حييى الفرحان،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، 

1998. 

 

   ،م2002النفايات اخلطرة والبيئة،خالد عنانزة،األهلية للنشر والتوزيع،عمان.  

  

دليل األثر البيئي يف املشروعات الصناعية والتنمية، د. صالح احلجار،نهضة مصر للطباعة 

 .م2000والنشر،القاهرة،

 

  
التلوث ومحاية البيئة،حممد العودات،عبداهلل باصهي،جامعة امللك سعود،الطبعة 

 .هـ1428الثالثة،
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Environmental Science, Botkin,D.B, Keller,E.A, John Wiley& 

Sons,Inc,Eight Edition, 2012. 
  

 
Environment, Raven,P.H, Hassenzahl,D.M, Berg,L.R, International 

Student Version, Eight Edition, John Wiley& Sons Inc, 2012. 
  

 
Handbook of Solid Waste Management, George Tchobanoglous, Frank 

Kreith, McGraw-Hill Companies, 2002. 
  

 
Solid Waste Technology and Management, 2Volume Set,Thomas 

H.Christensen, John Wiley& Sons Inc, 2011. 
  

 Link:http://www.epa.gov/osw/nonhaz/municipal/index.htm.   
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 حامي 291 لرمزا تدريب ميداني سم املقررا

 تلوث املياه   -    حامي 232 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 4    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

امليداني يف  برنامج التدريب امليداني عبارة عن برنامج زيارات بني قسم تقنية البيئة ختصص محاية وبيئة العمل

 القطاع احلكومي ) قسم صحة البيئة   او اخلاص  بهدف تعريف املتدربني لبيئة العمل بعد التخرج.

مفاهيم  املتدرب حيث يكتسب قسم تقنية البيئة  يف الدبلوم  جزًء مهمًا من برنامج  امليدانيو يعترب التدريب 

كما يقوم الربنامج بالربط بني النظريات واملبادئ العلمية النظرية اليت القسم غري اليت يتم دراستها يف  ةومهارات جديد

من خالل  للمتدرب ة، واحلياة املهنية يف جماالت العمل هلدف حتسني الفهم وفتح آفاق جديدللمتدربمت تدريسها 

القروية وزيارة بعض املراكز إدارات صحة البيئة التابعة لوزارة الصحة أو الشئون البلدية و العمل املهين يف مشاهدات بيئة

 الصحية وحمطات معاجلة مياه الشرب وخملفات الصرف الصحي ومدافن املخلفات الصلبة ومعاجلة النفايات اخلطرة.

 هلدف العام من املقرر: ا

هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات الفنية لتطبيق املفاهيم النظرية والعملية ملقررات التخصص ي

 بالتدريب  والزيارات امليدانية.

 :  ألهداف التفصيلية للمقررا

 وبكفاءة على أن: قادرًا كون املتدربأن ي

 .ميارس مهام موظفي  إدارات صحة البيئة ) الصحة ، البلديات (  -1

 .ميارس مهام موظفي إدارات محاية البيئة االرصاد ومحاية البيئة  -2

 .الشرب ميارس عمل موظفي حمطات معاجلة مياه  -3

 .ميارس عمل موظفي حمطات معاجلة مياه االصرف الصحي  -4

 .يتعرف على خطوات الدفن الصحي  -5

 .ميارس عمل موظفي معاجلة املخلفات الصلبة  -6

 .يقدم برامج للتحكم يف امللوثات يف املصانع ذات التأثريات البيئية اخلطرية  -7
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 141 من  125

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 0 زيارة الدارة صحة البيئة  بوزارة الصحة

 12 0 (بلدية -امانة)زيارة الدارة صحة البيئة بوزارة الشئون البلدية والقروية 

 8 0 ألحد املراكز الصحية يف املنطقةزيارة 

 12 0 إلحدى اجلهات املسؤولة عن  التلوث البيئي  زيارة 

 4 0 الشربحملطة معاجلة مياه زيارة 

 4 0 حملطة معاجلة مياه الصرف الصحيزيارة 

 4 0 ملوقع املدفن الصحي للمخلفات الصلبةزيارة 

 4 0 ملوقع معاجلة خملفات البلدية الصلبة أو معاجلة النفايات اخلطرةزيارة 

 8 0 ملوقع صناعي من فئة التأثريات اهلامة أو اخلطريةزيارة 

 اجملموع
0 64 

64 
 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة

 .احلذاء الوقي مغلق القدم ( –النظارات  –القفازات  –معدات احلماية الشخصية ) البالطو  استخدام  -1

 .اتباع قواعد االمن والسالمة لكل زيارة املتبعة يف املوقع  -2

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :زيارة الدارة صحة البيئة  بوزارة الصحة 8

  التعرف على برامج وأهداف ومهام  إدارات صحة البيئة يف وزارة

 .الصحة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 (:بلدية -امانة)صحة البيئة بوزارة الشئون البلدية والقروية  زيارة الدارة 12

 .التعرف على برامج وأهداف ومهام  إدارات صحة البيئة يف األمانات 

 .التعرف على طرق الوقاية ومكافحة اآلفات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :ألحد املراكز الصحية يف املنطقةزيارة  8

 التعرف على مهام املراقب الصحي يف املركز. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 141 من  126

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 طرق تسجيل األمراض السارية وإجرارات املخالطني. 

 طرق حفظ اللقاحات. 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :زيارة إلحدى اجلهات املسؤولة عن  التلوث البيئي 12

 الرئاسة العامة لإلرصاد ومحاية البيئة. 

 مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

 التعرف على عمليات رصدامللوثات البيئية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :زيارة حملطة معاجلة مياه الشرب 4

 التعرف على مراحل ملعاجلة ووظيفة كل مرحلة. 

 مواصفات املياه الناجتة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :زيارة حملطة معاجلة مياه الصرف الصحي 4

 مراحل ملعاجلة ووظيفة كل مرحلة التعرف على. 

 مواصفات املياه قبل املعاجلة وبعد املعاجلة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :زيارة ملوقع املدفن الصحي للمخلفات الصلبة 4

  إىل التخلص النهائيالتعرف على مراحل سري املخلفات الصلبة. 

 التعرف على خطوات الدفن الصحي وطرق التحكم يف الغازات. 

 .والسوائل الناجتة من املدفن الصحي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 :معاجلة النفايات اخلطرةزيارة ملوقع معاجلة خملفات البلدية الصلبة أو  4

 شركات إعادة التصنيع )التدوير( للمخلفات الصلبة. 

 )معاجلة خملفات الرعاية الصحية ) اخلطرة. 

 التعرف على تقنيات وطرق معاجلة املخلفات الصلبة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1  
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 141 من  127

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع
2  

 :زيارة ملوقع صناعي من فئة التأثريات اهلامة أو اخلطرية 8

 أحد مصانع االمسنت. 

 أحد مصانع البرتوكيماويات أو الطاقة أو غريها. 

 التعرف على طرق التحكم يف امللوثات الناجتة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1  

2  

 

 املراجع
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 141 من  128

  

 املالحق واملراجع
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 141 من  129

 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املعمل/الورشة/املخترب

 1 15 البيئةمعمل   -1

 إدارة وجودة املياه

 تلوث اهلواء

 تلوث املياه

 كيمياء 1 20 معمل الكيمياء  -2

 1 15 معمل الوقاية الصحية  -3
 احلشرات الطبية والبيطرية

 مكافحة االفات الصحية

 1 15 معمل التثقيف الصحي  -4

 االمراض املعدية واملستوطنة

 علم الوبائيات

 الصحياحلجر 

 السالمة الغذائية 1 15 معمل السالمة الغذائية  -5

 1 15 معمل احلاسب االلي  -6
 مقدمة تطبيقات احلاسب

 تطبيقات احلاسب استخدامحتليل البيانات ب

 1 15 االحياء خمترب  -7
 االحياء الدقيقة والطفيليات

 مقدمة يف علم االحياء

 السالمة والصحة املهنية 1 15 معمل السالمة والصحة املهنية  -8
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 قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترب

 معمل البيئة

 الكمية اسم الصنف م

 2 جهاز ميزان حساس  )يقرأ على األقل أربع خانات عشرية(  -1

 جهاز قياس تركيز األكسجني الذائب يف املياه /احملمول  -2

 DO Meter  portable 
10 

 تركيز األمونيا يف املياه/ احملمولجهاز قياس   -3

 Ammonia  Portable  Photometer 
10 

 قياس تركيز السيانيد يف املياه/ احملمول  -4

 Cyanide  Portable  Photometer 
10 

 قياس تركيز النحاس يف املياه / احملمول  -5

 Copper  Portable  Photometer 
10 

 قياس تركيز احلديد يف املياه / احملمول  -6

 Iron Portable Photometer 
10 

 قياس تركيز النرتات يف املياه / احملمول  -7

 Nitrate  Portable  Photometer 
10 

 قياس تركيز النيرتيت يف املياه/ احملمول  -8

 Nitrite  Portable  Photometer 
10 

 قياس تركيز الفوسفات يف املياه / احملمول  -9

 Phosphate  Portable  Photometer 
10 

 1 جهاز عرض ) بروجكرت + حاسب حممول(  -10

 / احملمول CO2جهاز قياس تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون    -11

 CO2 Meter portable 
20 

 / احملمول COجهاز قياس تركيز غاز أول أكسيد الكربون    -12

 CO Meter portable  
20 

 / احملمول SO2جهاز قياس تركيز غاز ثاني أكسيد االكربيت    -13

 SO2  Detector 
20 

 / احملمول H2Sجهاز قياس تركيز غاز كربيتيد اهليدروجني    -14

 H2S  Detector 
20 

 جهاز قياس التلوث الضوضائي   -15

 Sound level meter   
20 

 جهاز الكشف عن التلوث اإلشعاعي/ احملمول  -16

 Radiation Detector 
6 

 1 جهاز تقطري   -17

 1 قدم 21ثالجة بيضاء   -18
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 141 من  131

 6 سخان مغناطيسي   -19

 1 درفة زجاج ومعدني   2دوالب   -20

 1 كرسي مدرب   -21

 1 سبورة متحركة   -22

 20 كرسي متدرب   -23

 Chlorine Meter 10حممول              -جهاز قياس الكلور املتبقي  -24

 10 بنشي -ودرجة احلرارة  -ذو قطب بالستيك   PHجهاز قياس   -25

 10 حممول-ودرجة احلرارة      PHجهاز قياس   -26

 10 بنشي -جهاز قياس التوصيل الكهربائي واألمالح الذائبة ودرجة احلرارة   -27

 10 حممول-جهاز قياس التوصيل الكهربائي واألمالح الذائبة   -28

 10 حممول-و التوصيل الكهربائي واألمالح الذائبة   PHجهاز قياس    -29

 10 بنشي -جهاز قياس األكسجني الذائب  -30

 10 حممول    -جهاز قياس األكسجني الذائب   -31

 10 بنشي-جهاز قياس العكارة  -32

 10 حممول          -جهاز قياس العكارة   -33

 10 حممول-جهاز قياس األمونيا   -34

 10 حممول-جهاز قياس النرتات    -35

 10 حممول     -جهاز قياس النرتيت   -36

 10 حممول-( SO4جهاز قياس الكربيتات       )  -37

 10 حممول              -جهاز قياس الكلوريدات  -38

 

 معمل الكيمياء

 الكمية اسم الصنف م

 GFL 2008  1جهاز تقطري   -1

 jenway8510 PH METER  15جهاز    -2

 1 كرسي مدرب  -3

 1 طاولة مدرب  -4

 20 كرسي متدرب  -5

 1 سبورة متحركة  -6
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 141 من  132

 1 جهاز حاسوب   -7

 2 محام مائي   -8

 4 ميزان كهربائي   -9

 2 جهاز رج العينات   -10

 2 محام مائي         -11

 4 ميزان   -12

 6 سخان مع قالب   -13

 1 جهاز برجكتور   -14

 

 معمل الوقاية الصحية

 الكمية اسم الصنف م

 GFL  1جهاز تقطري   -1

 VANGARD 20جمهر ضوئي   -2

 EDUC STEREO SERIES 20سرتيو سكوب   -3

 2 ليرت( 10موتور رش املبيدات )  -4

 4 )ثابت( رشاشة ضغط ظهرية  -5

 4 رشاشة ضغط ظهرية )مستمر(  -6

 2 عفارة ظهرية  -7

 2 حر ) ثنائي الغرض( ثرمومرت  -8

 PULS FOG  2مضبب حراري    -9

 8 مكربات عينية  -10

 1 جهاز عرض برجكتور سوني   -11

 1 شاشة عرض     -12

 hp  1جهاز كمبيوتر   -13

 OLYMPUS 2جمهر ضوئي   -14

 2 دوالب حلفظ العينات احلشرية  -15
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 141 من  133

 

 التثقيف الصحيمعمل 

 الكمية اسم الصنف م

 1 ثالجة حلفظ االمصال واللقاحات  -1

 1 بوصة 50تليفزيون ملون كبري اليقل عن   -2

 dvd 1جهاز عرض   -3

 10 مصل ضد التيتانوس  -4

 10 مصل ضد داء الكلب  -5

 10 مصل ضد الدفترييا  -6

 10 مصل ضد العقرب  -7

 10 مصل ضد الثعبان  -8

 10 مصل جاما جلو بني  -9

 10 املصل الثالثي ضد التسمم الغذائي الوشيقي  -10

 10 اللقاح الثالثي الفريوسي  -11

 10 اللقاح املنفرد للحصبة  -12

 10 اللقاح الثالثي البكتريي  -13

 10 لقاح شلل األطفال الفحوى )بالفم(  -14

 10 لقاح شلل األطفال املعطل )باحلقن(  -15

 10 لقاح احلمى املخية الشوكية  -16

 10 لقاح الروتا فريوسي  -17

 10 لقاح الدرن  -18

 10 لقاح املستدمية النزلية  -19

 10 لقاح اجلدري  -20

 10 لقاح االلتهاب الكبدي )أ(  -21

 10 لقاح االلتهاب الكبدي )ب(  -22

  قفازات مطاطية  -23

  أقنعة للفم واألنف)ماسك(  -24

  سرابيل بالستيكية حلماية املالب   -25

  مسحات كحولية  -26

  حملول سافلون  -27
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 141 من  134

  حملول ديتول  -28

  حملول بيتادين للجلد  -29

 3 لوحة توضيحية للجهاز العصيب املركزي  -30

 3 لوحة توضيحية للجهاز الدوري  -31

 3 لوحة توضيحية للجهاز التنفسي  -32

 3 لوحة توضيحية للجهاز اهلضمي  -33

 3 لوحة توضيحية للجهاز املناعي  -34

 3 لوحة توضيحية للجهاز اهليكلي  -35

 3 لوحة توضيحية للجهاز العضلي  -36

 3 للعنيجمسم   -37

 3 جمسم املخ  -38

 

 

 معمل السالمة الغذائية

 الكمية اسم الصنف م

 4 مقياس حرارة أشعة حتت محراء   -1

 1 مقياس حرارة  اللحوم    -2

 1 جهاز تربيد وتسخني   -3

 1 جهاز ترميد     -4

 1 درفة زجاج ومعدني   2دوالب   -5

 1 كرسي مدرب   -6

 1 سبورة متحركة   -7

 20 كرسي متدرب   -8

 1 طاولة مدرب مستطيلة   -9

 REVCO  1قدم  23ثالجة بيضاء   -10

 1 شاشة عرض   -11

 STUART  1جهاز هزاز عينات   -12

 LAB TCCH  1فرن حراري    -13

14-  IBM  1  جهاز كمبيوتر 
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 141 من  135

 1 برجيكتور سوني للعرض املرئي   -15

 2 مقياس حرارة أشعة حتت محراء   -16

 1 وحدة تسخني عينني  -17

 UX 82005 - SHIMADZU 4ميزان    -18

 4 جهاز الكشف عن النظافة العامة  -19

 1 جهاز تقطري   -20

 1 قدم 21ثالجة بيضاء   -21

 2 جهاز تقدير الدهون    -22

 1 حضانة كهربائية   -23

 50 رفراكتوميرت   -24

 Jenwayph meter 3510 1جهاز    -25

 Inolabph meter720 2جهاز     -26

 1 ميزان حساس   -27

 1 حضانة كهربائية صغرية    -28

 1 ماصه اتوماتيكية   -29

 4 ميزان  عادي   -30

 1 ميزان مع طابعة    -31

 20 مايكرويف    -32

 1 شواية كهربائية   -33

 2 طاحونة حبوب    -34

 1 سخان مغناطيسي   -35

 

 

 يمعمل احلاسب االل

 الكمية اسم الصنف م

 30 اجهزة حاسب الي  -1

 4 طابعة شبكية  -2

 30 برامج ميكروسوفت / اكسل/  -3
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 خمترب  االحياء الدقيقة

 الكمية الصنفاسم  م

 2 ثالجة      -1

 2 جهاز تقطري ماء     -2

 2 جهاز تعقيم     -3

 20 كرسي متدرب متحرك  -4

 1 كرسي مدرب متحرك  -5

 THERMOSTATIC BATH   4محام مائي     -6

 2 عداد كيوبك    -7

 2 حضانة كهربائية    -8

 1000 أطباق برتي  -9

 4 ميزان حساس    -10

 1 طاولة مدرب معمل  -11

 2 فرن حرق    -12

 2 جهاز طرد مركزي   -13

 2 هزاز أطباق    -14

 1 تليفزيون      -15

 15 جمهرمركب   -16

 WOLFE 15جمهر مركب بعدستني عينينت    -17

 20 بيئات خمتلفة  -18

 

 معمل السالمة والصحة املهنية

 الكمية اسم الصنف م

 10 جهاز كشف للغازات  -1

 10 جهاز جتميع للجسيمات العالقة باهلواء  -2

 10 جهاز قياس الضجيج  -3

 10 جهاز راصد للجهد احلراري  -4

 10 جهاز قياس جودة اهلواء داخل املباني  -5
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 10 جرس إنذار للغازات املنبعثة  -6

 10 كواشف لتسرب الغازات  -7

 10 جهاز لقياس شدة اإلضاءة  -8

 10 جهاز لقياس اجلرعات اإلشعاعية "عداد جاجير"  -9

 10 جهاز لقياس التلوث  -10

 X 10جهاز واقي من اشعة   -11

 CO2  Meter  10حممول         -جهاز قياس تركيز ثاني أكسيد الكربون   -12

 CO  Meter  10حممول          -جهاز قياس تركيز أول أكسيد الكربون  -13

 10 جهاز كشف للغازات  -14

 10 جهاز جتميع للجسيمات العالقة باهلواء  -15

 10 جهاز قياس الضجيج  -16

 10 جهاز راصد للجهد احلراري  -17

 10 جودة اهلواء داخل املبانيجهاز قياس   -18

 10 جرس إنذار للغازات املنبعثة  -19

 10 كواشف لتسرب الغازات  -20

 10 جهاز لقياس شدة اإلضاءة  -21

 10 جهاز لقياس اجلرعات اإلشعاعية "عداد جاجير"  -22

 10 جهاز لقياس التلوث  -23

 X 10جهاز واقي من اشعة   -24

 CO2  Meter  10حممول         -جهاز قياس تركيز ثاني أكسيد الكربون   -25
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية: -1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

معلوماته السابقة وطريقة جتميعها  استخدامقضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على 

لدعم  املناقشة الشفهيةطرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على  ، وتعترب هذه األداة إحدىشفويةوترتيبها لتقدم بصور 

ها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية استخدامأو تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن 

 ب واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أسالي

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اصموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

  احلوارية.التقديم احلواري يف القراءات 

 .متثيل األدوار 

 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

معلوماته  استخداممن املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على  مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

وهي االختبارات واألعمال اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من 

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

 عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلاويتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُب  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقي  شيئا واحدا أو جزئية 

الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من 

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة أشكال وصور منها:

  :ضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب وتتكون من جمموعة من العبارات املتأسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :يتكون سؤال التكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو  أسئلة التكملة

طلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة احملذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل العبارات أو الرموز وي

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :وهى األكثر شيوعا ويتكون فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة أسئلة االختيار من متعدد

احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من 

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

أو الرموز أو الكلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار 

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود اآلخر.

هي اختبارات تتضمن أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  اختبارات املقال:-ب

 عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن والتعبري

عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة ليسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض 

 دة.بات املقّية بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجامن األسئلة يكون ذا إجابة حّر

 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ
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ي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمعها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة 

ء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث ثراإبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:ممارسة أداء مهارة عملية أو تنفيذ عمل حمددهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 ليداء مثل حتديد العينات أو اختيار اآللة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 حيث يطلب من املتدرب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما. األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظة استخدامكال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم يف 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداء استخدامعن طريق 

إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف أمام كل خطوة أو جزء تشري  املقّيم إشارة أو نسبة معينة

 التنفيذ.
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 141 من  141

 املراجع

 راجع امل

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

11-   

12-   

 

 

 

 

 


