
 صحة انجيئة



 !!تزكش  

 انصحخ

Health  
ْٙ حبنخ انًعبفبح انتبيخ يٍ انُبحٛخ انجغذٚخ ٔانُفغٛخ 

 ٔاالجتًبعٛخ ٔنٛظ يجشد اَتفبء انًشض أٔ انعجض 



 انجٛئخ 

Environment  

كم يب ٚحٛظ ثبإلَغبٌ ًٔٚكٍ تقغًٛٓب إنٗ فٛضٚبئٛخ، حٕٛٚخ، 

اجتًبعٛخ، ثقبفٛخ، انخ يٍ عٕايم ًٚكٍ أٌ تؤثش عهٗ 

 .صحخ اإلَغبٌ

  -انحٕٛاَبد -انطجٛعخ -انجحبس -انٕٓاء -انًبء -تٕفش انغزاء

 انخ 



 صحخ انجٛئخ

Environmental Health  

ٔتشًم جًٛع أٔجّ صحخ اإلَغبٌ ثًب فّٛ َٕعٛخ انحٛبح، 

ٔانتٙ تحذدْب انعٕايم انفٛضٚبئٛخ، انحٕٛٚخ، انكًٛبٔٚخ، 

 .انُفغٛخ انًحٛطخ ثبنشخص

ٔتعضٖ أٚضبً إنٗ عهى ٔيًبسعخ تقٛٛى ٔتصحٛح ٔضجظ 

ٔانٕقبٚخ يٍ اٜثبس انتٙ ًٚكٍ أٌ تُجى عٍ انعٕايم انجٛئٛخ 

 .انًحٛطخ ثبإلَغبٌ



 تبسٚخٛبً 



 أصيبد ثٛئٛخ 



 انًتطهجبد األعبعٛخ نجٛئٛخ صحٛخ 

 انٕٓاء انُظٛف

 يٛبِ عهًٛخ ٔكبفٛخ 

 أغزٚخ عهًٛخ ٔكبفٛخ 

 يغتٕطُبد عهًٛخ ٔآيُخ 

 ثٛئخ عبنًٛخ يغتقشح 

 



 يفٕٓو انجٛئبد انذاعًخ

تحهٛم دٔس انعٕايم انجٛئٛخ انًحهٛخ فٙ تطٕٚش صحخ 
 انًجتًع

طشٚقخ تقٕٚخ ٔتعضٚض انصحخ ثبإلضبفخ إنٗ انٕقبٚخ 
 انصحٛخ 

 خهق تٕصٚع عبدل فٙ انشعبٚخ انصحٛخ داخم انًجتًع

أًْٛخ تطٕٚش ثٛئخ تطٛم انحٛبح كقضٛخ صحٛخ ٔضشٔسح 
 فٓى انُبط نهجٛئخ فًٓبً جٛذا

 تشجٛع انًشبسكخ ٔانًغبًْخ ثٍٛ انُبط فٙ األَشطخ انجٛئٛخ 



 تفبعم انصحخ ٔانجٛئخ 







 انعوامم انجيئية:

انعالقبت  -انعمم -اننفسية كبنكزة -1  

انحيوية من فيزوسبت وجزاثيم  -2

 انخ

  -تجغ -انكيمبئية من مواد كيمبئية -3

مواد  -مضبفبت انغذاء –أدوية 

 مخزشة 

 -انطقس -فيشيبئية من ضجيج -4

 االهتشاس  -االشعبع

حوادث ثسجت انسزعة أو انعمم  -5

 انخ 

 



 انعوامم انتي تعذل من األثز انجيئي

انعمز  -1  

انجنس -2  

انتغذية  -3  

األمزاض  -4  

انعوامم انوراثية  -5  

انشخصية -6  

انحبنة انجذنية -7  

 

 



 يجًٕعبد انخطش انعبنٙ

 األطفبل 

 انغٛذاد

 انًغٌُٕ

 انعبجضٌٔ 

 انعًبل 

 



 األثش انصحٙ انجٛئٙ

ْٕ انتخشٚت انُٕعٙ نهصحخ انُبجى عٍ خطش ثٛئٙ ٔانز٘ 

 .   ٚحذث فٙ اإلَغبٌ

ٔغبنجبً يب ٚؤد٘ خطش ثٛئٙ َٕعٙ إنٗ تأثٛشاد يختهفخ 

 .  عهٗ انصحخ ٔراد شذح يختهفخ



 يؤششاد يفٛذح فٙ تقٛٛى األثش انجٛئٙ

 أثبس تُفغٛخ

 آثبس انضجٛج

 اإلصبثبد 

 األيشاض انغبسٚخ 

 انغشطبٌ 

 آثبس انخصٕثخ عهٗ انًُٕ ٔاإلَجبة 

 انتغٛشاد فٙ جٕدح انحٛبح 

 انتغٛش فٙ األًَبط االجتًبعٛخ 

 يعذالد انجشًٚخ ٔاعتخذاو انعقبقٛش  

 انظشٔف انًتعهقخ ثبإلجٓبد



 تقٛٛى األثش انجٛئٙ

 دساعبد عًٛخ 

 دساعبد ٔثبئٛخ 



 انٕثبئٛبد انجٛئٛخ 

 قٛبط جٕدح انجٛئخ 

 قٛبط تعشض اإلَغبٌ 

 تحذٚذ اٜثبس انصحٛخ ٔاألخطبس 

 سصذ صحخ انجٛئخ 



 انفشٚق انًتعذد االختصبصبد

يفتشٕ انصحخ  انًُٓذعٌٕ 

ٔانغاليخ 

 انجٛئٛخ ٔانًُٓٛخ 

 األطجبء ٔانًًشضبد 

يحههٕ انغٛبعخ  انعبيهٌٕ االجتًبعٌٕٛ

 انصحٛخ 

 أخصبئٙ انٕثبئٛبد 

عًٕو انُبط  انصٛبدنخ

 ٔانًثقفٌٕ 

 أخصبئٙ انغًٕو

أخصبئٙ انشٚبضٛبد 

 ٔانعهٕو 

أخصبئٕٛ 

 أيشاض انُفظ

 أخصبئٙ انفٛضٕٚنٕجٛب



 اختصبصبد ْبيخ

 انصحخ انجٛئٛخ 

 انصحخ انًُٓٛخ 

 انطت انجٛئٙ 

 انطت انًُٓٙ

 


