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 معلومات المساق

 2020- 2019 الفصل الدراسي االول

 والمجتمعيةالدائرة: معهد الصحة العامة 

 

 والبيئيةاسم المساق: الصحة المهنية 

  HLTH 1302 رمز المساق: 

 مستوى المساق: بكالوريوس

 3الساعات المعتمدة: 

 متطلب سابق: ال يوجد

ن : وساعات الدواميام أ  11:30 – 10:00، واالربعاءاالثني 

 ولقاعة: مبنن سعيد خوري، الطابق األال

 وصف المساق

ن االنسان  ي ذلك بيئة العمل والبيئة بما التفاعل بي 
لمحة  . والمجتمعاتصحة االفراد ان يؤثر هذا التفاعل عىل  وكيف يمكن أو البيئة المهنية فن

يائية  ن ي البيئة،  والكيميائية والحيوية الموجودةعامة عن المخاطر الفي 
ي  والمخاطر الصحيةفن

ي  الناتجة عن التعرض لها فن
مكان العمل او فن

ن عىل، والبيئية العالميةمناقشة قضايا الصحة المهنية المجتمع.  كي 
.  القضايا  والير ن ي فلسطي 

لمتبعة لمعالجتها، مناهج االمناقشة الخاصة فن

ي 
ي التعامل معها.  والصعوبات التر

ات  يجب التغلب عليها لضمان النجاح فن ي يطرح المساق من خالل المحاضن
عىل  والنقاشات والتعلم المبتن

 . سابقةبات طل، وال يوجد له متساعات معتمدة 3 . عدد ساعات المساق هو حل المشكالت

والكليةمدرس المساق   

 نمرد. ميساء 
 

 ولخوري لدراسات التنمية، الطابق األمبتن سعيد 
 

ن   13:30 – 12:00: واألربعاء االثني 
 

02-2982020 
 

mnemer@birzeit.edu 

 المدرساسم 
 

 المكتب

 الساعات المكتبية
 

 هاتف
 

ي بريد 
ونن  الكتر

والمصادر التعليميةالمراجع   

 :سيجع الرئيلمرا

Robert H. Friis. Essentials of Environmental Health. Second edition. Jones & BartlettLearning, 2012.   ISBN: 
978-0-7637-7890-3.                                   

 

mailto:mnemer@birzeit.edu
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 .جميع المحاضرات المطروحة مطلوبة للدراسة

 مراجع اضافية / اختيارية:

 Barry S. Levy, David H. Wegman, Sherry L. Baron, and Rosemary K. Sokas. Occupational and 
Environmental Health. Seventh edition. Oxford, 2018. ISBN: 978-0-19-066267-7 

 Howard Frumkin. Environmental Health. From Global to Local. Second edition. Jossey-Bass, 2010. ISBN: 
978-1-8531-5933-6. 

ونية:  مصادر   الكتر

 United Nations Framework Convention on Climate Change:www.unfccc.int 

 Middle East Health, Safety, Environment & Sustainable Development Conference & Exhibition 
(MEHSE):www.spe.org/events/mehse/2014/index.php 

 Union of Concerned Scientists, Global Warming:www.ucsusa.org/global_warming/ 

 Climate Hot Map:www.climatehotmap.org 

 WHO, Environmental Health:www.who.int/topics/environmental_health/en/ 

 WHO, EMRO, Regional Centre for Environmental Health Action: 
www.emro.who.int/entity/ceha/index.html 

 United Nations Environment Programme:www.unep.org 

 EcoMENA:www.ecomena.org 

 The International Commission on Occupational Health: http://www.icohweb.org/site/homepage.asp 

 The International Labor Organization: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
 

 اهداف المساق

 يهدف المساق اىل: 

ي علوم الصحة المهنية  واألدوات المستخدمةوالمصطلحات عرض المفاهيم الرئيسية  .1
 . والبيئيةفن

 . والبيئيةالمهنية  والمسببة لألمراضوصف اهم العوامل الناقلة  .2
ن صحة السكان  .3 يائية  بأشكالها بهم  والبيئة المحيطةمناقشة العالقة بي  ن ، سواء كانت بيئة العمل او البيئة والكيميائية والحيويةالفي 

 بشكل عام. 
 عنها.  والبيئية واألمراض الناتجةالمتعلقة بعلوم الصحة المهنية  والمعيقات االخالقيةل مناقشة المشاك .4
ي العلمي   .5

ن عل التغي  المناخن كي 
 . وزيادة الحرارةعرض اهم االختالفات ضمن هذا المجال مع الير

 عنها.  والبيئية واألمراض الناتجةالمتعلقة بالصحة المهنية  والسياسات العامة والدولية الرئيسيةوصف دور المؤسسات الوطنية  .6

 

 

 

http://www.unfccc.int/
http://www.spe.org/events/mehse/2014/index.php
http://www.climatehotmap.org/
http://www.emro.who.int/entity/ceha/index.html
http://www.unep.org/
http://www.ecomena.org/
http://www.icohweb.org/site/homepage.asp
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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 المخرجات التعليمية

ي نها
 ن يكون قادرا عىل: ية هذا المساق، يتوقع من الطالب أفن

ي علوم الصحة البيئية  والتعريفات المستخدمةتوضيح اهم المصطلحات  .1
 . والمهنيةفن

 استخدام االدوات الخاصة لقياس مدى انتشار االمراض البيئية.  ومعرفة كيفيةوصف  .2
 الناتجة عن التعرض لها.  واآلثار الصحيةنسان لهذه المخاطر، والمهنية، طرق تعرض ال تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر البيئية  .3
يائية  .4 ن ن العوامل الفي  ي توضيح العالقة بي 

ن عىل جودة المياه  ،وصحة السكانالبيئة  والحيوية والكيميائية فن كي 
وسالمة ، والهواء مع الير

 العمل.  والصحة المهنية والصابات أثناء، ومعالجة النفايات، الغذاء 
ن عىلمع  والمعيقات األخالقيةالصعوبات  ومناقشة أهموصف  .5 كي 

ي  الير
ايد النمو السكانن ن ي ظل محاولة الحفاظ  واالستهالك المير

فن
 . وصحة البيئةعىل الموارد 

ي  والتناقضات ضمنتوضيح اهم االختالفات  .6
ن عىل النقاشات المتعلقة بالتغي  المناخن كي 

 وارتفاع الحرارةحقل الصحة البيئية مع الير
 .  العالمي

ن المتعلقةاعطاء امثلة عىل المؤسسات الوطنية  .7  بالصحة البيئية.  والعالمية والسياسات والقواني 
 عن التعرض للمخاطر.  والمهنية الناتجة واألمراض البيئيةشاكل من انتشار الم مناقشة طرق وأساليب التقليل .8
سياق واسع من خالل البحث المنظم باستخدام االدبيات العلمية، المصادر  والمهنية ضمنتحليل طبيعة المشاكل البيئية  .9

ي الموضوع.  والمؤسسات العاملةشخاص واستشارة بعض األ المنشورة 
 فن

كيبة .10 ، الير ها عىلالسكانية، القضايا الثقافية  مناقشة التاري    خ المحىلي والمهنية قضايا الصحة البيئية  والسياسية واالجتماعية وتأثي 
 . وحلولها 

نماط التدريسأ  

: وطرق التعليمسيتم طرح المساق باستخدام مجموعة متنوعة من اساليب  ي تتضمن ما يىلي
 ، التر

  ات صفية  ونقاشاتمحاضن
  ونقاشعرض افالم تعليمية 
  تمارين صفية 
  تنجز من خالل مجموعات عمل  ومهام صفيةتمارين 
 ي  وتمارين يتبعها مثلة دراسة حاالت من خالل أ

 نقاش صفن
 ين ضيوف ات مقدمة بواسطة محاضن  محاضن

 

ن  والتعليماتالقواني   

 
 والغيابالحضور 

ات، وعىل الطالب أن يواظب تأخذ الجامعة بمبدأ المواظبة،  ات والمناقشات والدروس العملية والمختير إذ يعتمد التعليم فيها عىل المحاضن
 ة. حضور جميع هذه النشاطات التدريسيعىل 

 سبوعية المقررة للمساق، فال يسمح ان يتجاوز قاءات يساوي ضعف عدد اللقاءات األ يسمح للطالب بالتغيب عن المساق الواحد عددا من الل
ي الفصل الواحد.  7يام الغياب عن مجموع عدد أ

 لقاءات فن
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ي تغيب عنها الطالب ععندما يزيد عدد اللقاءا
ي دراسة المساق  7ىل ت التر

ي لقاءات، فانه يمنع من االستمرار فن
المساق ما لم يكن  ويرسب فن

ي مثلغيابه بعذر مقبول. 
ي أ ىل مدرسحاالت عىل الطالب أن يقدم هذه األعذار إهذه ال وفن

عذار وال تقبل األ ول يوم يداوم فيه، المساق فن
 المتأخرة عن هذا الموعد. 

ي دراسة المساق 
ي تغيب عنها  إذا ال يسمح للطالب باالستمرار فن

ي ذلك التغيب بعذر مقبول، عن ثلث عدد  أليزاد عدد القاءات التر
سبب، بما فن

ي الفصل الدراسي للمساق 
 .االنسحاب من المساق احكام وتنطبق عليهالقاءات المقررة فن

ي يعتمده طبيب الجامعة،  : الحاالت الصحية: بموجب تقرير طتر ن ي حالتي 
: بسبب قهري والطوارئيكون عذر الغياب او التأخر مقبوال فقد فن

يطة تقديم الوثائق   الطارئ.  والبيانات لثباتيقبل به المدرس شر
اثناء غيابه. يبدأ تسجيل الحضور  واعالنات صدرتفاته من مواد  سؤوال عما وم. وغيابه للقاءاتيعتير الطالب مسؤوال عن متابعة حضوره 

ي 
 للمساقات.  التسجيل المتأخر  والضافة أو اللقاء االول للمساق بغض النظر عن المدة المسموحة للسحب  والغياب فن

 
 كاديميةتعليمات األمانة األ 

وسمعة االكاديمية يخل بسمعتها  لألمانةانتهاك  وتعتير أي، واألخالقيةاالكاديمية من الناحية المبدئية  باألمانةتوىلي الجامعة اهتماما خاصا 
ي االمتحانات  واساليب غي  االكاديمية عدم اللجوء اىل الغش او استخدام طرق  والمقصود باألمانة. طالبها 

وعة فن ي  والوظائف الجامعيةمشر
او فن

 حاث. او االب وكتابة التقارير تحضي  
وعة غي   وأساليب طرق استخدام أو/و سبل إىل اللجوء هو التعليمات هذه ضاألغر  الغش ي  مشر

 محاولة أن كما .جامعية وظيفة أو امتحان فن
وع أو التواطؤ أو الغش ، الغش عن خطورة تقل ال فيه الشر ن  جوهري فرق يوجد ال إذ الفعىلي ن  الغش بي   فيه المساعدة أو به القيام محاولة وبي 

ي 
ي  أو والنهائية الفصلية االمتحانات فن

 :غشا يشابهها وما التالية الحاالت وتعتير  .البحث قراوأو  التقارير  أو البيتية الوظائف فن
ي  بشكل األخذ أو النقل 1.

ي  مادة عن كىلي  أو جزن 
ي  مصدر أو مجلة أو كتاب فن

ونن  غي   أو منشورة المادة كانت واءآخر س مصدر أي أو الكير
 إليه نسبها يتم أن دون آخر مؤلف ولغة أفكار عىل أساسية بصورة االعتماد  وكذلك وتوثيقه، المصدر إىل بوضوح الشارة دون منشورة،

ي  الكذب 2.
  ذلك بغي   احةض  إليه مشار هو ما عدا إنتاجه من أصلية المقدمة المادة أن بموجبه الطالب يرصح الذي القرار فن

ية تجربة أو امتحان تقديم 3.  واجب أي أو تجربة أو امتحان تقديم آخر طالب من الطلب أو آخر، طالب عن بالنيابة آخر واجب أي أو مخير
 عنه بالنيابة آخر
 .االمتحان أثناء استعمالها يجوز  ال) الخ تقنية، أجهزة أو وسائل أو خاصة رق ا وأو ومطبوعات ومجالت ( كتبمصادر أو مواد استعمال 4.
ي  طريقة بأي آلخر طالب من معلومات تمرير محاولة أو تمرير 5.

 االمتحان قاعة فن
وير 6. ن ي  بما وطرقه أنواعه بجميع الير

ي  والنتائج المعلومات وتزوير البيتية، والوظائف االمتحان قراأو  عىل االسم تزوير ذلك فن
 الوظائف فن

ية، والتجارب والبحوث الجامعية ي  والتغيي   المخير
 أخرى جامعية وثائق وأية العالمات فن

 
ن أ إذا يحق لمدرس المساق ان يعطي عالمة راسب او يخصم عالمات الوظائف او التقارير للطالب  ي تنفيذهاتبي 

ن
 نه قد غش ف

 
 الوظائف المتأخرة او غي  المقدمة
ي جميع انواع التقييم للمساق، 

ي تسليمها او لم يسلمها او غاب عن االمتحان بدون اخذ اذن مسبق من المدر  إذا فن
س او قدم تأخر الطالب فن

ي هذه الوظيفة او هذا النوع من التقييم. 
ي حالة المرض او الطوارئ، فانه سيحصل عىل عالمة رسوب فن

 وثيقة طبية فن
ي تسليم وظيفة او تقرير عن الموعد المحدد، فانه سيتم خصم  إذا 

ساعة تأخي  عن الموعد  24% من مجموع العالمة لكل 10تأخر الطالب فن
 المحدد. 

ي حال تأخر الط
ي موعده فن

ي تسليم وظيفته او لم يتمكن من حضور االمتحان فن
)حالة صحية او طوارئ موثقة(،  مقبوال  ا عذر  وكان هناكالب فن

ي موعد اخر يتم تحديده من قبل مدرس المساق. 
 فانه يسمح له بتقديم الوظيفة او االمتحان فن

 
 

 
 طرق التقييم 

 طرق التقييمللمساق و  األكاديمي التقويم 
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ي سيتمسيتم تقسيم العالمات للمساق حسب الطرق التالية للتقييم 
:  والتر  توزيعها خالل الفصل الدراسي كما يىلي

 آخر موعد للتقديم وزن العالمة من المجموع )%( طرق التقييم

ة   جميع ايام الفصل 5 وواجباتامتحانات صغي 

ي 
 8االسبوع  30 االمتحان النصفن

 14االسبوع  20  مقالة كتابة   –الوظيفة الرئيسية للمساق 

ي 
 اسبوع االمتحانات النهائية 40 االمتحان النهان 

ي 
 جميع ايام الفصل 5 تقييم االداء الصفن

  100 المجموع

 للمجموع الكلي هو 
ن 60الحد االدنن ي مساقات برنامج البكالوريوس حسب قواني 

ن
 نظمة جامعةوأ% للحصول عل عالمة النجاح ف

زيت.   بت 

 

المحتوىتوزي    ع   

 االسبوع الموضوعات المصادر المطلوبة للقراءة

COURSE SYLLABUS 

HOWARD FRUMKIN. INTRODUCTION 

TO ENVIRONMENTAL HEALTH, IN 

FRUMKIN H, ENVIRONMENTAL 

HEALTH. FROM GLOBAL TO LOCAL, 

CHAPTER 1. 

 : 1اللقاء 

 وتعريف بالمساقمقدمة 

 

 : 2اللقاء 

 البيئية؟ما هو علم الصحة 

 ساسيةوالمصطلحات األالمفاهيم 
ي علم الصحة البيئية

ن
 . والمهنية المستخدمة ف

 1االسبوع 
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FRIIS RH. INTRODUCTION: THE 

ENVIRONMENT AT RISK, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 1. 

FRIIS RH. ENVIRONMENTAL 

EPIDEMIOLOGY, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 2. 

HOWARD FRUMKIN. ENVIRONMENTAL 

AND OCCUPATIONAL EPIDEMIOLOGY, 

IN FRUMKIN H, ENVIRONMENTAL 

HEALTH. FROM GLOBAL TO LOCAL, 

CHAPTER 4. 

 : 3اللقاء 

ي خطر. 
ن
 مقدمة: بيئتنا ف

 

 : 4اللقاء 

دوات واأل والمفاهيم التعريفات االساسية 
ي علم االوبئة البيئية  المستخدمة
ن
 والمهنيةف

 

 2االسبوع 

FRIIS RH. ENVIRONMENTAL 

TOXICOLOGY, IN FRIIS RH, ESSENTIALS 

OF ENVIRONMENTAL HEALTH,CHAPTER 

3. 

BARRY S. OCCUPATIONAL AND 

ENVIRONMENTAL HYGIENE, IN BARRY 

S, OCCUPATIONAL AND 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 8. 

 : 5اللقاء 

 بها المتعلقةعلم السموم البيئية واألمراض 

 

 : 6اللقاء 

 والبيئيةالسالمة المهنية 

 3االسبوع 

FRIIS RH. ENVIRONMENTAL POLICY 

AND REGULATION, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 4. 

BARRY S. THE ROLES OF GOVERNMENT 

IN PROTECTING AND PROMOTING 

OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL 

HEALTH, IN BARRY S, OCCUPATIONAL 

AND ENVIRONMENTAL HEALTH, 

CHAPTER 3. 

HOWARD FRUMKIN. EXPOSURE 

SCIENCE, INDUSTRIAL HYGIENE AND 

EXPOSURE ASSESSMENT, IN FRUMKIN 

 : 7اللقاء 

ن   والسياسات البيئيةالقواني 

 

 

 

 

 

 

 : 8اللقاء 

 4االسبوع 
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H, ENVIRONMENTAL HEALTH. FROM 

GLOBAL TO LOCAL, CHAPTER 8. 

LIOY, P. J., & RAPPAPORT, S. M. 

EXPOSURE SCIENCE AND THE 

EXPOSOME: AN OPPORTUNITY FOR 

COHERENCE IN THE ENVIRONMENTAL 

HEALTH SCIENCES. ENVIRONMENTAL 

HEALTH PERSPECTIVES, 119(11), 2011. 

 دراسة التعرض للمخاطر: تقييم المخاطر

FRIIS RH. ZOONOTIC AND VECTOR-

BORNE DISEASES, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 5. 

 

WEBSITES TO EXPLORE: 

WWW.WHO.INT 

WWW.CDC.GOV 

WWW.ECOMENA.ORG 

 : 9اللقاء 

البيئية: االمراض  لألمراضالعوامل المسببة 

 1الجزء  –الحيوية 

 

 

 : 10اللقاء 

البيئية: االمراض  لألمراضالعوامل المسببة 

 2الجزء  –الحيوية 

 5االسبوع 

FRIIS RH. TOXIC METALS AND 

ELEMENTS, IN FRIIS RH, ESSENTIALS OF 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 6. 

 

 

 : 12و 11اللقاء 

البيئية: العنارص  لألمراضالعوامل المسببة 

 والمعادن السامةالكيميائية 

 6االسبوع 

FRIIS RH. PESTICIDES AND OTHER 
ORGANIC CHEMICALS, IN FRIIS RH, 
ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 
HEALTH, CHAPTER 7. 

 : 14و 13اللقاء 

البيئية: المبيدات  لألمراضالعوامل المسببة 

 خرىاأل  والمواد العضوية

 7االسبوع 

http://www.ecomena.org/


 

 

8 | P a g e  

    

 
 
 
 
FRIIS RH. IONIZING AND NONIONIZING 
RADIATION, IN FRIIS RH, ESSENTIALS OF 
ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 8. 

 : 15اللقاء 

ي 
 االمتحان النصفن

 

 : 16اللقاء 

البيئية:  لألمراضالعوامل المسببة 

 وغت  المؤينةاالشعاعات المؤينة 

 8االسبوع 

FRIIS RH. WATER QUALITY, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 9. 

HOWARD FRUMKIN. WATER AND 

HEALTH, IN FRUMKIN H, 

ENVIRONMENTAL HEALTH. FROM 

GLOBAL TO LOCAL, CHAPTER 16. 

BARRY S. WATER CONTAMINATION, IN 

BARRY S, OCCUPATIONAL AND 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 

16. 

 : 18و 17اللقاء 

 تطبيقات الصحة البيئية: جودة المياه

 

 9االسبوع 

FRIIS RH. AIR QUALITY, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 10. 

HOWARD FRUMKIN. AIR POLLUTION, 

IN FRUMKIN H, ENVIRONMENTAL 

HEALTH. FROM GLOBAL TO LOCAL, 

CHAPTER 13. 

BARRY S. AIR POLLUTION, IN BARRY S, 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL 
HEALTH, CHAPTER 15. 

 : 19اللقاء 

تطبيقات الصحة البيئية: جودة الهواء 

)  )جودة الهواء الداخلي

 : 20اللقاء 

تطبيقات الصحة البيئية: جودة الهواء 

()جودة الهواء  ي  الخارج 

 

 10االسبوع 

FRIIS RH. FOOD SAFETY, IN FRIIS RH, 

ESSENTIALS OF ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 11. 

HOWARD FRUMKIN. FOOD SYSTEMS, 

THE ENVIRONMENT AND PUBLIC 

 : 21اللقاء 

 سالمة الغذاءتطبيقات الصحة البيئية: 

 

 11االسبوع 
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HEALTH, IN FRUMKIN H, 

ENVIRONMENTAL HEALTH. FROM 

GLOBAL TO LOCAL, CHAPTER 19. 

BARRY S. FOOD SAFETY, IN BARRY S, 

OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 17. 

 : 22اللقاء 

ن  ي فلسطي 
ن
 –تمارين صفية: سالمة الغذاء ف

(والتدخالت )المخاطر  ي  محارصن خارج 

FRIIS RH. SOLID AND LIQUID WASTES, 

IN FRIIS RH, ESSENTIALS OF 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 

12. 

HOWARD FRUMKIN. SOLID AND 

HAZARDOUS WASTE, IN FRUMKIN H, 

ENVIRONMENTAL HEALTH. FROM 

GLOBAL TO LOCAL, CHAPTER 17. 

BARRY S. HAZARDOUS WASTE, IN 

BARRY S, OCCUPATIONAL AND 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 

18. 

 : 24و 23اللقاء 

تطبيقات الصحة البيئية: معالجة النفايات 

 (والصلبة)النفايات السائلة 

 12االسبوع 

FRIIS RH. OCCUPATION HEALTH, IN 

FRIIS RH, ESSENTIALS OF 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 

13. 

BARRY S. INJURIES AND 

OCCUPATIONAL SAFETY, IN BARRY S, 

OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL 

HEALTH, CHAPTER 19. 

 : 25اللقاء 

 الصحة المهنية

 

 : 26اللقاء 

 والسالمة المهنيةاالصابات 

 13االسبوع 

FRIIS RH. INJURIES WITH A FOCUS ON 

UNINTENTIONAL INJURIES AND 

DEATHS, IN FRIIS RH, ESSENTIALS OF 

ENVIRONMENTAL HEALTH, CHAPTER 

14. 

 : 28و 27اللقاء 

عرض امثلة من  – والسالمة المهنيةالصحة 

 بحاث الميدانيةواأل التجارب 

 14االسبوع 
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OCCUPATIONAL HEALTH: A MANUAL 

FOR PRIMARY HEALTH CARE WORKERS. 

WHO, 2001. 

HTTP://WWW.WHO.INT/OCCUPATION

AL_HEALTH/PUBLICATIONS/EMHEALTH

CAREWORK/EN/ 

PALESTINE LABOUR LAW 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 

COUNTRY PROFILE. 

THE PALESTINIAN NATIONAL CENTER 

OF OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. 

HTTPS://COSHEP.PPU.EDU/EN 

 : 30و 29اللقاء 

ي الصحة البيئية 
ن
ن  والمهنية ف  فلسطي 

 15االسبوع 

 

 : 31اللقاء 

ملخص الموضوعات، تقييم المساق، اسئلة 

 جوبةوأ

 

 : 32اللقاء 

ي  وتحضت  لالمتحانمراجعة عامة 
 النهان 

 16االسبوع 

 

 

الوظيفة الرئيسية للمساقمعايت  تقييم   

ن  ي فلسطي 
ن
ي الصحة البيئية او المهنية ف

ن
 كتابة مقال حول موضوع مختار ف

ي مجموعات عمل
ن للكتابة حوله. يجب اختيار بحيث تقوم كل مجموعة  طالب.  5-3تحتوي عىل  يتوزع الطالب فن بتحديد موضوع معي 

 ، ن ي فلسطي 
 عليه مسبقا.  واخذ الموافقةالعنوان عىل مدرس المساق  ويجب عرضموضوع او قضية خاصة بالصحة البيئية او المهنية فن

والتباعد  12لخط . يجب استخدام حجم اوالمحتويات والمراجعكلمة ال تشمل صفحة العنوان   2000-1500يجب ان يحتوي المقال عىل 
ن االسطر.  1.5 ي المجموعات بي 

ك فن يجب ان تكون فردية، بحيث عىل كل طالب ان  ولكن الكتابةالمقال المطلوب هو نتيجة عمل مشير
ي يسلم مقال مكتوب خاص به

ونن  المحدد. سيتم فحص الملف للتحقق من عدم وجود شقة ادبية.  وخالل الموعد . التسليم الكير

http://www.who.int/occupational_health/publications/emhealthcarework/en/
http://www.who.int/occupational_health/publications/emhealthcarework/en/
http://www.who.int/occupational_health/publications/emhealthcarework/en/
https://coshep.ppu.edu/en
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الموضوع او  وأهمية هذا يجب تقسيم المقال اىل عناوين لتوضيح المحتوى، بحيث تبدأ بالمقدمة لتعطي خلفية حول الموضوع المطروح 
ي سيتم طرحها  ومناقشة القضيةيجب عرض  ومن ثمالقضية انطالقا من الوضع الحاىلي المتعلق بهذه القضية، 

التحديات  وما هي التر
ي  ومناقشة الطرقف ، ثم وصوالمعيقات الموجودة

 الموجودة.  وتجاوز التحدياتيمكن طرحها لمعالجة هذه القضية  والحلول التر

، بحيث تكون العالمة النهائية  واعطاء العالمةسيتم تقييم  ي الجدول التاىلي
 . 20عىل هذا المقال بناء عىل المعايي  الموضحة فن

 العالمة عالمة( 1غت  مقبول ) عالمات( 2مقبول ) عالمات( 3جيد ) عالمات( 4ممتاز ) المعايت  

الهيكل واضح ويعزز  الهيكلية
 القراءة؛ة قابلي

 العناوين والفقرات
مستخدمة بشكل 
مقنع لدعم بنية 

 . النص

ي  هيكل واضح
ن
ف

الغالب. العناوين 
مستخدمة والفقرات 

 . بشكل مناسب

ي 
ن
هيكل واضح ف

الغالب ولكن أقل 
بعض  إقناعا؛

العناوين والفقرات 
بشكل  مستخدمة
 . مناسب

بنية غت  واضحة 
استخدام القليل أو 

عدم استخدام 
 . العناوين والفقرات

 

استخدام ممتاز  المصادر
ومتنوع للمواد 

والمصادر المناسبة 
ي ذلك المصادر 

ن
بما ف

األخرى غت  الكتاب 
 . المدرسي 

المواد والمصادر 
 مستخدمةالمناسبة 

ي  ؛احيانا 
ن
أقل إبداع ف

اختيار المواد 
 . والمصادر 

 قليل استخدام
 والمصادر؛لمواد ل

جودة المصادر 
غت   المستخدمة

 مؤكدة. 

غت  قليل أو استخدام 
للمواد  مؤكد 

استخدام  والمصادر؛
المواد والمصادر غت  

 . المالئمة

 

مكتوب بشكل جيد  الكتابة
 واضح ،ومنظم

 . سهل المتابعةو 

ي الغالب
ن
 الكتابة ف

واضحة ومفهومة. 
بشكل  الفهم سهل

 . معقول

منظمة مكتوبة و 
 بشكل جيد ولكنها 

ي 
ن
أقل سهولة ف

 . المتابعة

مكتوبة بشكل سن   
صعب و  وغت  واضح

 . المتابعة

 

اإلجابة عل جميع  المحتوى
جوانب المهمة 
المقدمة بطريقة 

موضوع  ة؛مقنع
مغط بشكل كاف 

؛ تقديم وعميق
الحجج المقنعة 
واالستنتاجات 

 . المبتكرة

يجيب بشكل كاف 
عن جميع جوانب 

قدمت  التخصيص؛
الحجج الجيدة 

والنتائج 
 . المستخلصة

إجابات كافية لبعض 
ولكن ليس جميع 

 المهمة؛جوانب 
واستنتاجات حجة 

 . أقل إقناعا 

سطحية المعالجة 
لواحد أو أكتر من 

 المهمة؛جوانب 
قدمت معلومات غت  

  . صحيحة
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ن ول طول معق والعرضالتنسيق  )بي 
 كلمة(  1500-2000

ممتازة بلغة  مكتوبة
 الوقت  طوال

قيم عال مات التر
 صحيحةوالتهجئة 

والمراجع االقتباس 
بشكل  مرسودة
 صحيح

ن  طول معقول )بي 
 كلمة(  1500-2000

 بلغة جيدة مكتوبة
 بشكل عام 

قيم ع المات التر
 مقبولةوالتهجئة 

والمراجع االقتباس  
 بشكل جيد مرسودة

ن  طول معقول )بي 
 كلمة(  1500-2000

أقل مكتوبة بلغة 
 طالقة

ي 
ن
بعض األخطاء ف
قيم  عالمات التر

 ئةهجتوال

ي  
ن
بعض األخطاء ف
النص المرجعي 

 وأسلوب االقتباس

ا )أقل من 
ً
ة جد قصت 

كلمة( أو طويلة   1500
ا )أكتر من 

ً
 2000جد

 كلمة(

من الصعب قراءتها 
قيم وعالم ات التر

والهجاء غت  
  الصحيحة

دة موجو غت   مراجعال
ي  أو 

ن
النص  اخطاء ف

المرجعي وأسلوب 
 االقتباس

 

  20مجموع العالمات من 

 


