
الصحة المهنية



مقدمة:

في حال إكمال متطلبات الثالثة برامج يمنح المتدرب شهادة دبلوم مهني

ترتبط الصحة والسالمة المهنية ارتباطا وثيقا بدينامكية عولمة االقتصاد، وتزداد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية بازدياد سوق العمل 
البلدان المتقدمة، مثل ا�مراض المهنية وظروف  والذي بدوره يؤدي إلى بروز العديد من القضايا المرتبطة بخدمات الصحة المهنية والسالمة في 
العمل السيئة وا¬صابات، في الوقت الذي تشكل فيه الفجوة ا¬قتصادية ونقص الموارد ا�سباب الرئيسية لمثل هذه المشكالت. إال أن هنالك قضايا 
أخرى في البلدان النامية أصبحت ذات صبغة محلية وأسهمت بالتالي في خلق وضع متدني للصحة المهنية والسالمة وخدماتها بما فيها العمالة غير 

المدربة والعمالة غير الرسمية وغير القانونية وغياب تطبيق القانون والظروف السيئة في قطاعات مختلفة مثل البناء والزراعة.

وتتأثر الصحة العامة بمثل ما يتأثر العاملين بها بالوضع الراهن، إذ تؤثر قضايا التدريب والتعليم غير المناسب وانعدام الموارد على خدمات الصحة 
المهنية والسالمة في العديد من بلدان المنطقة با¬ضافة إلى أن البنية التحتية الهشة وضعف الوعي باهمية الصحة المهنية والسالمة وخدماتها 
زاد من الحاجة إلى وجود برامج تدريب عالية الجودة في هذا المجال. لذلك، فإن تطوير برنامج تدريبي جيد يمثل الضمانة لتعزيز البنية التحتية وزيادة 

مستوى الوعي وتحسين ظروف العمل للعديد من العاملين.

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

- برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية.
- برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

- برنامج إدارة مخاطر الصحة المهنية

شروط القبول في البرنامج:
- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في مجاالت الصحة والطب أو العلوم الصحية أو االجتماعية أو أي مجاالت أخرى ذات صلة بالعلوم.

- يفضل من له خبرة في مجال العمل الصحي.
- القدرة على الدراسة باللغة العربية.

الفئة المستهدفة:
يستهدف هذا البرنامج المهنيين المحترفين في قطاع الصحة العامة الذين يعملون في وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والوكاالت 

ا¬نسانية، والباحثين عن وظائف في مجال الصحة البيئية والمهنية.

طرق التدريب:لغة التدريب:
التدريب التقليدي (الوجاهي)

التدريب عن بعد 
اللغة العربية

اللغة ا¬نجليزية
في جميع البرامج:
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الغرض من برنامج الصحة البيئية والمهنية العالمي هو تزويد المشاركين بالمعرفة ا�ساسية عن المبادئ الجوهرية للصحة العامة ذات الصلة بمجال 
الصحة البيئية والمهنية العالمي، وذلكليكتسب المشاركون الذين يكملون هذا البرنامج أساس معرفي متين في مجال الصحة العامة يمكنهم 
المشاركين على  التخصصات لتطوير قدرات  العديد من  الدروس والتدريبات  أن تجمع هذه  المجال. ويتوقع  الخطوات في هذا  اتخاذ مزيد من  من 

استخدام المناهج العلمية في مسارهم الوظيفي المستقبلي.
مدة البرنامج هي ثالثة أشهر بما فيها خمسة أسابيع دراسية وسبعة أسابيع عمل ميداني بإشراف موجه مختص.

نبذة عن البرنامج

  بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÅ على:
- وصف العوامل الرئيسية التي تؤثر على صحة ا�فراد والسكان عالميا وتركيبتها المعقدة.

- معرفة درجات الخطورة البيئية ومصادرها وآليات ا¬صابات وقابلية ا¬صابة بها.
- معرفة الُنهج المستخدمة للوقاية من الخطر البيئي واساليب معالجتها، وحماية السكان منها.

- شرح مشكلة صحية عامة من حيث مداها وأشخاصها وزمانها ومكانها وحساب التدابير الوبائية ا�ساسية.
- تطبيق تحليالت إحصائية بسيطة وتفسير نتائجها لوضع فرضيات بحثية محددة.

- تطبيق المعرفة بمبادئ علم السميات للتقييم والتنبؤ بمخاطر التعرض للمواد السامة.

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

- أساسيات علم ا�وبئة
- وبائيات الصحة البيئية والمهنية

- مقدمة في الصحة البيئية العالمية
- مبادئ علم السميات

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 حقيقية. ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. وهذه المهام هي:
- معرفة مشكالت الصحة العامة واستيعاب استخدام البيانات في قطاعات الصحة العامة.

- تطبيق أساليب علم الوبائيات وا¬حصاء الحيوي والصحة البيئية في الميدان.
- تقييم المهددات البيئية والمهنية في المجتمع.

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

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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يعتبر برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للمشاركين الذين يرغبون في التخصص في هذا المجال أو لديهم رغبة في 
إدارة الصحة  البرنامج الذي يستغرق ثالثة أشهر المشاركين بمفاهيم الصحة المهنية والسالمة ا�ساسية وكذلك  تطوير مهاراتهم، وسوف يزود 
التزود بمستوى معقول من  المشاركين على  البرنامج  المخاطر وإدارتها. وسيساعد  المهنية وقوانينها، ويعرفهم على مبادئ معرفة  والسالمة 
استيعاب مستوى  إلى  با¬ضافة  والصناعات هذا  المهن  تنطبق على كافة  التي  والسالمة  المهنية  الصحة  والتدريب في مجال  الضرورية  المعرفة 

التدريب المطلوب في مجال محدد حسب الرغبة.
تكمل الفئات المستهدفة هذا البرنامج الذي يمكنهم من معرفة وإدارة المخاطر الكيماوية وا�نواع ا�خرى من الضغوطات التي يتعرض لها العاملون 
في القطاع الصحي، كما يمكنهم من ا¬سهام في تحسين فرص العمال في التوظيف من خالل إعادة تصميم أماكن العمل والحفاظ على بيئة عمل 

آمنة والتدريب وإعادة التدريب وتقدير متطلبات العمل والتشخيص الطبي والتدقيق الصحي وتقدير القدرات التشغيلية.
مدة البرنامج ا¬جمالية هي ثالثة أشهر تشمل خمسة أسابيع دراسة وسبعة أسابيع عمل ميداني تحت إشراف موجه مختص.

نبذة عن البرنامج

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÅ على:
- تقييم وإدارة مجموعة من ا�خطار في أماكن العمل وا�مراض المهنية المرتبطة بها.

- التفكير في الفوائد التي تجنيها من خالل تطبيق الصحة المهنية ومبادئ السالمة في أماكن العمل وتأثيراتها على السالمة وا¬نتاجية.
- تحديد مصادر الملوثات في الداخل وتبني تدابير لتقليل وخفض تلوثها.

- إدارة النفايات الخطرة من خالل تصنيفها وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك واستخدام تقنيات التحكم بها.
- إستخالص استنتاجات مناسبة من بيانات ا�وبئة المتعلقة بالصحة المهنية وأخطار السالمة.

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- السالمة والصحة المهنية

- جودة الهواء الداخلي
- الوقاية من العدوى ومكافحتها

- إدارة النفايات الخطرة
- البحوث التطبيقية في الصحة المهنية

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

موجه مختص. وهذه المهام هي: 
- إجراء تقييم لÎخطاء الشائعة في أمكان العمل.

- تطوير خطة خفض المخاطر بالنسبة لÎخطار والتي تم تقييمها.
- عقد فعالية لتقاسم النتائج مع ا�شخاص ذوي الصلة في أماكن العمل وإثارة القضايا المرتبطة بتدابير السالمة. 

مساقات البرنامج التدريبية: 

برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

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



العمل، وإصدار  المتوافقة مع مكان  التصميم  بالمخاطر وتحليلها، ودراسات  التنبؤ  المشاركين على  البرنامج من قدرة  المساقات في هذا  ستزيد 
ا�حكام فيما يتعلق بسالمة العمال. المدة ا¬جمالية للبرنامج هي ثالثة أشهر، وتتألف من خمسة أسابيع من الدراسة داخل الفصل / عبر ا¬نترنت 

وسبعة أسابيع من تدريب وظيفي بإشراف مرشد متخصص.

نبذة عن البرنامج

برنامج إدارة مخاطر الصحة المهنية3

بنهاية البرنامج، سيكون المتدرب قادرÅ على:
- تصميم دراسات بحثية لتقييم ا�خطار والمخاطر في مكان العمل .

- إجراءات تقييم نوعي وكمي للمخاطر: معرفة ا�خطار وتقييم جرعة االستجابة وتقييم الهشاشة وتشخيص المخاطر.
- تطوير خطط ¬دارة مخاطر الصحة المهنية والسالمة في أماكن العمل.

- تبني المبادئ االساسية لتطوير االتصال والرسائل لوضع برامج الوصول إلى المجتمعات 
- إظهار مهارات قيادية فيما يتعلق بالصحة المهنية في أماكن العمل وخدمات السالمة

- تدريب وتثقيف اÏخرين في ما يتعلق بالمفاهيم الرئيسية للصحة المهنية والسالمة.

مخرجات التعلم:

على المتدربين في هذا البرنامج انهاء المساقات التالية والعمل الميداني:
- تقييم المخاطر المهنية

- إدارة المخاطر المهنية
- االتصال بشأن المخاطر المهنية

- ا¬دارة و القيادة
- الكتابة العلمية

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 حقيقية. ويشمل العمل الميداني مجموعة من المهام التي يتوجب على المتدرب تنفيذها تحت اشراف 

موجه مختص. وهذه المهام هي:
- تصميم دراسات بحثية لتقييم ا�خطار والمخاطر في مكان العمل

- إجراء تقييمات كمية ونوعية للمخاطر: تحديد المخاطر ، وتقييم االستجابة للجرعة ، وتقييم التعرض ،وتوصيف المخاطر
- وضع خطط ¬دارة مخاطر الصحة والسالمة المهنية في مكان العمل

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


