
الصحة العامة



مقدمة:

في حال إكمال متطلبات الثالثة برامج يمنح المتدرب شهادة دبلوم مهني.

إن احتياجات القطاع الصحي من القوى العاملة المدربة والمؤهلة في تطور مستمر، لذلك يعتبر التطور المهني المستمر في مجال الصحة العامة 
ضرورة حيوية لجميع القطاعات العاملة بهذا المجال لسد تلك االحتياجات. ويعد التدريب وبناء القدرات أحد ا�دوات ا�ساسية لتطوير كفاءة القوى 

العاملة التي تلبي احتياجات هذا القطاع. 

ويعتبر عدد الممارسين المدربين في هذا المجال قليل جدا مقارنة بالحاجة الى هذا التخصص، ومن هنا تأتي أهمية تصميم برامج تدريبية تتضمن 
الجوانب النظرية والتطبيقات العملية في مجال الصحة العامة والتي تعتبر بمثابة حلقة الوصل لسد هذه الفجوة بين االحتياجات والموارد البشرية 

ذات الخبرة والمهارة. إن تخصص الصحة العامة هو الدعامة الرئيسة وا�ساس لكل التخصصات الفرعية في مجاالت الصحة العامة.

البرامج التدريبية في الصحة العامة
يتكون التدريب في الصحة العامة من ثالثة برامج مدة كل منها ثالثة أشهر:

- برنامج أساسيات الصحة العامة 
- ا�مراض السارية وغير السارية 

- البرامج ذات ا�ولوية في  الصحة العامة

شروط القبول في البرنامج:
المتعلقة  المجاالت  واالجتماعية وغيرها من  السلوك  العالقة وعلوم  ذات  والطبية  الصحية  العلوم  بكالوريوس في  الطالب حاصال على  ان يكون   -

بالصحة العامة. 
- القدرة على الدراسة باللغة العربية.

الفئة المستهدفة:
المهنية في قطاع  الممارسة  ا�قل من  أكثر، وسنة واحدة على  أو  البكالوريوس  الذين يحملون شهادة  الشباب  الفنيين  البرنامج  يستهدف 
في  قيادية  مناصب  لشغل  وتأهيلهم  آفاقهم  بتوسيع  يهتمون  الذين  العامة،  الصحة  مجال  في  العاملين  من  يكونوا  أن  ويفضل  الصحة، 

الخدمات الصحية/النظم الصحية الوطنية أو ا¹قليمية أو سعيا إلى وظيفة أكاديمية أو سياسية في مجال الصحة.

طرق التدريب:لغة التدريب:
التدريب التقليدي (الوجاهي)

التدريب عن بعد 
اللغة العربية

اللغة ا¹نجليزية
في جميع البرامج:
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يتناول هذا البرنامج ومدته ثالثة أشهر المفاهيم ا�ساسية للصحة العامة ويعتبر كأساس �ولئك الذين يبحثون عن تدريب مهني متقدم في مجال 
العملية  البرنامج الموضوعات ا�ساسية للتعليم متعدد التخصصات والتدريب لتحليل المشاكل  العامة. وتغطي المساقات في إطار هذا  الصحة 

 .(EMR) والحلول والتنفيذ مع التركيز بشكل خاص على منطقة شرق المتوسط

نبذة عن البرنامج

بنهاية البرنامج سيكون المتدرب قادرÂ على:
- النقد التقديري للمنهجيات المختلفة المتبعة في مجال الصحة العامة.

- إدارة البيانات لتحديد ا¹جراءات في مجال الصحة العامة.
- تطبيق علم ا�وبئة لدراسة ا�مراض وغيرها من تحديات الصحة العامة وإدارتها.

- إجراء البحوث التشغيلية.
- تحليل النظم الصحية. 

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- مقدمة إلى الصحة العامة

- أساسيات المعلوماتية وا¹حصائيات
- أساسيات علم ا�وبئة

- المفاهيم ا�ساسية في منهجيات البحث العلمي
- ا¹دارة والقيادة

 مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة للمتدرب لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل 
المساقات التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقة. ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. وهذه المهام هي: 

- التعرف على مشاكل الصحة العامة واستيعاب استخدام البيانات في قطاعات الصحة العامة
- تطبيق طرق علم ا�وبئة وا¹حصاء الحيوي والصحة البيئية في هذا المجال

- تطوير وتنفيذ مشاريع / مهام ميدانية واقعية ومركزة في مجال الصحة العامة

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج أساسيات الصحة العامة

مخرجات التعلم: 

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من
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مدة البرنامج ثالثة أشهر، ويهدف أساسا إلى تمكين الخريجين من العمل في مجال الصحة العامة وممارسة المهارات المرتبطة بهذا المجال حتى 
يصبحوا عناصر فعالة للتغيير في المجتمع. وتغطي هذه المساقات المواضيع ا�ساسية لتحليل المشاكل العملية وابتكار الحلول وطرق تنفيذها 
مع ا�خذ في االعتبار خصوصية منطقة شرق المتوسط، حيث تتميز المنطقة بكونها بؤرة لصراعات عديدة أدت لحالة من الطوارئ المزمنة والمركبة 

وما صاحبها من حركات نزوح سكاني وهجرة، اضافة لخصوصية بعض المشاكل الصحية والمرضية.

نبذة عن البرنامج

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÂ على:
- تطبيق مبادئ التقييم والوقاية من ا�مراض غير السارية ا�كثر شيوعا 

- تطبيق المحددات االجتماعية وإطار النوع االجتماعي ¹بالغ التدخالت الصحية العامة 
- استخدام مفاهيم إدارة الجودة الشاملة وأخالقيات الصحة العامة لتحسين خدمات الرعاية الصحية ا�ولية 

- تخطيط وتنفيذ تدابير الوقاية من ا�مراض السارية ومكافحتها 
- تطبيق ا�ساليب وا�دوات الوبائية في سياق حاالت الطوارئ ا¹نسانية. 

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- االمراض غير السارية

- المحددات االجتماعية وعدم المساواة
- الرعاية الصحية ا�ولية وجودة الخدمات

- ا�مراض السارية
- مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة للمتدرب لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل 
المساقات التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقة. ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. يمكن للمشارك االختيار من بين مجموعة المهام التالية التمام العمل الميداني:

1. اختيار أحد ا�مراض غير السارية ذات الصلة وتحليل القدرة العالجية المؤهلة في المجتمعات المختارة.
2. تحديد التدرج االجتماعي للسكان في بلدك وزيارة الفئات السكانية المحرومة المختارة بما في ذلك اجراء المقابالت مع ا�شخاص الرئيسيين.

3. تحديد واختيار مرض رئيسي / مخاطر صحية / إصابة في بلدك، وتبرير اختيارك، وتحليل عبئه، واقتراح تدخالت الصحة العامة ذات الصلة بناًء على 
العبء المحدد.

4. زيارة ا¹دارة الصحية في بلدك وتحليل القدرات الوطنية للتعامل مع حاالت الطوارئ من أي نوع.

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج ا�مراض السارية وغير السارية

مخرجات التعلم: 

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



تعالج البرامج الصحية الوطنية المعنية بأولويات الصحة العامة المشاكل المزمنة والمستجدة والتي تؤثر على سالمة وصحة المجتمع. ويتناول هذا 
البرنامج التدريبي بعض هذه البرامج ذات ا�همية وا�ولوية لدول ا¹قليم مثل تعزيز الصحة، صحة ا�م والطفل، صحة البيئة، الرعاية الصحية ا�ولية 

وإدارة الموارد البشرية. 

نبذة عن البرنامج

البرامج ذات ا�ولوية في مجال الصحة العامة3

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÂ على:
- العمل بفعالية في التخطيط والتنفيذ �نشطة تعزيز الصحة

- تحليل وإدارة قضايا صحة المرأة وما يترتب عليها من اثار على الصحة العامة
- تطبيق مبادئ تحليل وإدارة مشاكل الصحة البيئية والمهنية 

- قياس وتقييم تكاليف الرعاية الصحية وآثارها
- تحليل تأثير سياسات وعمليات الموارد البشرية على ا�داء التنظيمي في الصحة العامة

مخرجات التعلم: 

على المتدربين في هذا البرنامج إنهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- تعزيز الصحة 

- صحة المرأة
- الصحة البيئية والمهنية

- اقتصاديات الصحة
- حوكمة صحة السكان ورفاههم

مدة العمل الميداني سبعة أسابيع يقضيها المتدرب في مكان العمل، بهدف اتاحة الفرصة للمتدرب لممارسة ما اكتسبه من معرفة ومهارات خالل 
المساقات التدريبية للبرنامج في بيئة عمل حقيقة. ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. يمكن للمشارك االختيار من بين مجموعة المهام التالية التمام العمل الميداني:

- االنخراط في برنامج مستمر لتعزيز الصحة: وتقييمه وتحسينه وإعادة تقييمه.
- اجمع المقابالت النوعية مع النساء الممثالت أو ممثالت الفئات السكانية المحرومة / الضعيفة على أساس مجموعة من ا�سئلة المطورة ذاتًيا أو 

   المكيفة.
- تطوير تحليل اقتصادي لمشاكل الصحة البيئية أو المهنية والتدخالت ا�كثر فعالية من حيث التكلفة.

- تنظيم لقاءات عامة مع صناع القرار السياسي ومناقشة خيارات إصالح الخدمات الصحية معهم.

مساقات البرنامج التدريبية: 

(IAPH) يمنح المتدرب شهادة دبلوم تقني عند انهاء متطلبات برنامج الثالثة أشهر من االكاديمية الدولية للصحة المجتمعية
.(APHEA) Agency for Public Health Education Accreditation ومعتمدة من



info@iaph.org

www.iaph.org

عضو فيبالتعاون مع معتمدة من


