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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

مقدمة

تعتبــر الصحــة البيئيــة أحــد فــروع الصحــة العامــة المعنيــة بدراســة العوامــل البيئيــة المؤثــرة علــى صحــة اإلنســان وكيفيــة معرفــة هــذه العوامــل والوقايــة منهــا 
وتقييمهــا ومكافحتهــا، وهــذه العوامــل البيئيــة يمكــن أن تكــون علــى شــكل ملوثــات أو ســميات أو عوامــل فيزيائيــة أو حيويــة أو اجتماعيــة أو حتــى نفســية. 
ويكمــن التعــرض للمخاطــر البيئيــة فــي الهــواء او المــاء أو الغــذاء، والتــي تدخــل الــي جســم اإلنســان عــن طريــق االستنشــاق أو البلــع أو االمتصــاص وقــد تــؤدي 

الــى اعاقــة صحــة اإلنســان واالضــرار بهــا.

ان برامــج الصحــة البيئيــة تتضمــن مجموعــة مــن التخصصــات المتداخلــة والتــي تعــرف المشــاركين علــى قضايــا الصحــة العامــة المتعلقــة بالتعــرض للملوثــات 
الكيميائيــة والبيولوجيــة الطبيعيــة منهــا أو الناتجــة عــن الممارســات البشــرية والموجــودة فــي المــاء والهــواء والتربــة والغــذاء، كمــا يــزود المشــاركين بالكفــاءة 
المهنيــة لتمكينهــم مــن تقييــم الخطــورة المحتملــة الناتجــة عــن التعــرض للمخاطــر البيئيــة، وإيصــال معلومــات التوعويــة بهــذه المخاطــر الــي العامــة وصنــاع 

القــرار، واجــراء تحليــل مهنــي موثــوق لألدبيــات الســابقة ودورهــا فــي صنــع القــرار.

هنالك 15 مساق تدريبي ضمن ثالثة برامج:

يســتغرق كل مســاق )30( ســاعة تعليميــة، وهــذا المســاق يمكــن أن يعطــى كجــزء مــن البرامــج التــي مدتهــا ثالثــة أشــهر )شــهادة دبلــوم مهنــي( أو كمســاق 
 Agency for( ومعتمــدة مــن قبــل )IAPH( قائــم بذاتــه. يمنــح المتــدرب شــهادة انهــاء المســاق التدريبــي بنجــاح مــن االكاديميــة الدوليــة للصحــة المجتمعيــة

Public Health Education Accreditation (APHEA
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

مقدمة الى الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعزيــز تطبيــق علــوم الصحــة العامــة علــى طيــف واســع مــن المشــاكل والقضايــا الشــائعة. وســوف يتــم اســتعراض الفلســفة والتاريــخ 
والمبــادئ األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. وتوجــه أهــداف المســاق 
إلــى المعرفــة األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة والمهــارات األساســية فــي مجــال الصحــة 

العامة. 
وقــد حدثــت تحديــات صحــة عامــة فــي الماضــي والحاضــر وأعيــد تنفيذهــا فــي إدارة الطــوارئ. إن المحــددات االجتماعيــة للصحــة، وسياســة الصحــة العامــة، 
والتحــول الديموغرافــي لألمــراض نحــو األمــراض غيــر الســارية، وأخالقيــات الصحــة العامــة والتــي يطلــق عليهــا أيضــا أخالقيــات الســكان باعتبارهــا مختلفــة عــن 
أخالقيــات الطــب الحيــوي والتــي تتعامــل مــع مفاهيــم الفعاليــة والكفــاءة ســوف تكــون محــور هــذا المســاق، التــي تكملهــا حقــوق اإلنســان. والضغــوط غيــر 
العاديــة فــي قانــون اإلدارة البيئيــة لزيــادة التكاليــف والمطالــب/ االحتياجــات التــي تهــدد اســتدامة األنظمــة الصحيــة وكذلــك التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 

بمــا فــي ذلــك تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة وتنفيــذ التغطيــة الصحيــة الشــاملة. 
سيكتســب المشــاركون فــي هــذا المســاق التقييــم والتفســير واألســاليب المســتخدمة فــي اســتخدام البيانــات واألســاليب الموجــودة، بهــدف التأثيــر علــى 

سياســات محــددة وصنــاع قــرار. ومــن المتوقــع أن يقبــل المتدربــون ويظهــرون مهــارات بنــاء فــرق الصحــة العامــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تقييم مجموعة من تعريفات الصحة العامة ومزاياها النسبية.. 1

شرح مراحل تطور هذا االنضباط والتفريق بين الصحة العامة التقليدية والجديدة.. 2
تقييم فوائد إطار المهام األساسية للصحة العامة.. 3
المعرفة بالمجاالت األساسية ألبحاث الصحة العامة. . 4

1
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

تحليل النظام الشامل للصحة العامة في إطار التهديدات والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.. 5

المحتوى التدريبي للمساق:

تعاريف ومبادئ الصحة العامة.. 1
تاريخ ومراحل ممارسة الصحة العامة، وال سيما الصحة العامة الجديدة.. 2
إنجازات الصحة العامة.. 3
الوظائف والخدمات األساسية في مجال الصحة العامة.. 4
اختصاصات الصحة العامة.. 5
التحديات اإلقليمية للصحة العامة. . 6
المنهجية في مجال الصحة العامة.. 7
مبادئ وقيود اإلجراءات المتعلقة بالصحة العامة القائمة على األدلة.. 8
إصالح النظم الصحية.. 9
مبادئ تقييم الوضع الصحي للسكان.. 10
الحق في الصحة وأخالقيات الصحة.. 11

قانون الصحة العامة.. 12
أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.. 13
المجاالت الرئيسية ألبحاث الصحة العامة.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

أساسيات علم األوبئة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف المتدربيــن علــى المفاهيــم واألســاليب األساســية فــي مجــال األوبئــة وتزويدهــم بالمهــارات األساســية فــي مجــال علــم األوبئــة، 
وذلــك مــن خــالل معرفــة العمــل فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بظهــور األمــراض لــدى الســكان وتحليلهــا وتفســيرها. وســوف يشــمل 
ــع الجغرافــي والزمانــي لألمــراض ونتائجهــا، ومخاطرهــا، وتحيزهــا، وتصاميــم الدراســة )دراســات وصفيــة،  مواضيــع التعلــم مفاهيــم الســببية، وقيــاس التوزي

ومراقبــة الحــاالت، وجمعيــات وتدخــل(. سيكتســب المتدربــون مهــارات تخطيــط دراســات االبحــاث الوبائيــة باإلضافــة إلــى تقييــم االدب الوبائــي.
وســيتم التركيــز علــى تطبيــق األســاليب الوبائيــة المناســبة فــي ممارســات الصحــة العامــة، وال ســيما األســاليب الوصفيــة فــي صياغــة السياســة الصحيــة فــي كل 

خطــوة مــن مراحــل مســاق السياســات. ويركــز المســاق أيضــا علــى تطبيــق األدوات الوبائيــة فــي إدارة الصحــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
مناقشــه دور االمــراض الوبائيــة فــي مجــال الصحــة العامــة وتحديــد العالقــة بينهــا وبيــن مجــاالت الطــب وصحــه البيئــة والعلــوم االجتماعيــة والمســلكية . 1

والسياســة الصحيــة.
إظهار المعرفة السليمة بالمفاهيم واألساليب األساسية لعلم األوبئة.. 2
استخدام المفاهيم الوصفية الوبائية مثل الشخص والوقت والمكان لوصف توزيع المرض.. 3
حساب وتفسير التدابير الوبائية التي تدرس في المساق )مثل معدل اإلصابة، وانتشار المرض، والمخاطر، ونسبة االحتماالت، إلخ(.. 4
تخطيط وتصميم بحوث الصحة العامة.. 5
بيان تطبيق البحوث الوبائية في صياغة السياسات الصحية وتنفيذها وتقييمها.. 6

2
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

المحتوى التدريبي للمساق:

علم األوبئة كأداة أساسية في مجال الصحة العامة.. 1
القياسات الوبائية )المعدالت والنسب والسكان المعرضين للخطر(.. 2
علم األوبئة الوصفي )شخص، وقت، مكان(.. 3
التوحيد المباشر وغير المباشر للمعدالت.. 4
الدراسات والمزايا والقيود الشاملة.. 5
أنواع الدراسات الوبائية: دراسات السيطرة على الحاالت ودراسات المجموعة.. 6
مقاييس األثر )المخاطر المطلقة والنسبية( والسكان المعرضون إلى مخاطر. . 7
دراسات التدخل.. 8
تطبيق أساليب األوبئة في تقييم التدابير الوقائية.. 9
الفحص السكاني والتحليل الوبائي آلثاره.. 10
وضع استبيان وبائي مع التحقق من الصحة واإلرشاد. . 11

مصادر البيانات المتعلقة باألمراض والوفيات.. 12
نظم المعلومات الجغرافية.. 13
إعداد الجداول والرسوم البيانية.. 14
العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية.. 15

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

مقدمة عن الصحة البيئية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تعــد الصحــة البيئيــة احــدى فــروع الصحــة العامــة التــي تعنــى بدراســة العوامــل فــي البيئــة التــي تؤثــر علــى صحــة اإلنســان، وكيفيــة تحديــد هــذه العوامــل 

الوقايــة منهــا وتقييمهــا ومكافحتهــا. ان العوامــل البيئيــة يمكــن أن تكــون عوامــل فيزيائيــة او بيولوجيــة او اجتماعيــة أو حتــى نفســية أو تأتــي فــي شــكل 

ملوثــات أو ســميات، فالتعــرض للهشاشــة البيئيــة التــي تكمــن فــي الهــواء والمــاء أو الغــذاء الــذي يدخــل جســم اإلنســان عــن طريــق االستنشــاق أو البلــع أو 

االمتصــاص ربمــا تــؤدي الــي االضــرار بصحــة اإلنســان. 

هــذا المســاق يؤهــل المتدربيــن للتعــرف علــى العوامــل البيئيــة المؤثــرة ســلبا وايجابــا علــى صحــة وســالمة المجتمــع واالفــراد. كمــا يتــدرب المنتســبون الــى هــذا 

المســاق علــى ســبل التنبــؤ باآلثــار البيئيــة باســتخدام النمــاذج المناســبة ومــن ثــم معرفــة الحاجــات والفجــوات ليتســنى التعامــل معهــا وايجــاد ســبل الحلــول 

الموائمــة لتقليــل اثارهــا فــي إطــار التشــريعات والنظــم والقوانيــن الموجــودة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
معرفة الوسائط البيئية وتفاعالتها واآلثار السلبية.. 1

التنبؤ بطبيعة اآلثار العكسية للوسائط من خالل خصائص العدوي وتأثيراتها التي ربما تتركها على البيئة او الصحة العامة.. 2
توضيح واستخدام نماذج للتنبؤ بحجم اآلثار العكسية في األنظمة البيولوجية.. 3
معرفة الفجوات المهمة في القاعدة المعرفية الحالية فيما يتعلق باآلثار الصحية للوسائط البيئية ومناطق عدم األمان في عملية تقييم المخاطر.. 4
معرفة التشريعات الحالية للقضايا البيئية ولوائحها.. 5

3
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المحتوى التدريبي للمساق:

التأثير البشري على البيئة.. 1

التفاعل البشري مع البيئة.. 2

التأثير البيئي على البشر.. 3

الهشاشة والجرعة واالستجابة.. 4

علم السميات البيئي.. 5

المسرطنات البيئية.. 6

تقييم وإدارة المخاطر.. 7

تلوث الهواء الداخلي والخارجي.. 8

اقتصاديات وسياسات الصحة البيئية.. 9

الصحة المهنية.. 10

األمراض الناشئة عن الغذاء والمياه . 11

النفايات البلدية والصناعية الخطرة.. 12

العدالة البيئية وسياساتها.. 13

االتصال في المخاطر.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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مبادئ علم السميات

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــر الوســائط الكيمائيــة المهنيــة والبيئيــة علــى صحــة اإلنســان. وســوف  هــذا المســاق يركــز علــى أساســيات علــم الســميات وآلياتهــا التــي عــن طريقهــا تؤث
يتــم التعامــل مــع المبــادئ واآلليــات فــي ثــالث مجــاالت: األول المبــادئ العامــة: مســار الهشاشــة والتعــرض واالســتجابة للجرعــة واالمتصــاص والتوزيــع والتخزيــن 
واإلفــرازات، والثانــي األثــر علــى العضــو المســتهدف: الكبــد والكليتيــن والــدم والجهــاز التنفســي والجهــاز العصبــي، والثالــث التطبيقــات المتعلقــة بمبــادئ 

اســتخدام علــم الســميات: المحاليــل والمبيــدات والفلــزات.
في نهاية هذا المساق، يصبح باستطاعة المتدرب تطبيق مبادئ علم السميات على مكونات موجودة في البيئة ومكان العمل.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

توضيح أثر ظروف االنكشاف والتعرض ومسارها ومدتها وحجمها على المؤثرات السمية للمكونات.. 1

شرح وتفسير العالقة بين الجرعة واالستجابة السمية.. 2

توضيــح عمليــات االمتصــاص والتوزيــع والتخزيــن واإلفــراز وتطبيــق مبــادئ انتقــال الســميات عبــر األغشــية مــن أســفل الــى أعلــى وتفاعلــه وافرازاتــه للوســائط . 3

الكيميائيــة.

 توضيح وتشخيص أنواع التفاعالت في المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمسارات األيضية مع إعطاء أمثلة أصلية لكل منها.. 4

توضيح اآلليات التي عن طريقها تسبب السميات اإلصابات في الكبد والكليتين والرئتين والجهاز العصبي مع إعطاء أمثلة لسميات أصلية لكل عضو.. 5

معرفــة اآلثــار الوخيمــة والمزمنــة للهيدروكربونــات والهيدروكربونــات المهدرجــة والمبيــدات والفلــزات الثقيلــة وتشــخيص آليــات ســميتها مــع توضيــح التدابيــر . 6

الالزمــة للوقايــة منهــا ومــن آثارهــا وخفــض ســميتها.
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في علم السميات: التعرض واآلثار العكسية والتفاعل الكيمائي.. 1
مقدمة في علم السميات: الحد المسموح به والمقاومة وفحص السمية وعلم األوبئة وعلم السميات البشري.. 2
ديناميكية الجرعة السمية: العالقات السمية واختبار السمية والمخاطر الصحية.. 3
 الديناميكية السمية: االمتصاص والتوزيع واالستئصال.. 4
 تسمم األعضاء 1: الجهاز التناسلي.. 5
تسمم األعضاء 2: تسمم الجهاز المناعي.. 6
تسمم األعضاء 3: تسمم الجلد.. 7
تسمم األعضاء4: تسمم الجهاز التنفسي.. 8
تسمم األعضاء 5: تسمم الكبد.. 9
تسمم األعضاء6: تسمم الكلى.. 10
اثار التسمم المناخي على سميات النظم البيئية.. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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أساسيات الصحة الدولية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

فــي مســتهل عــام 1988م، نشــر معهــد الطــب االمريكــي ورقــة عمــل طــرح فيهــا أســس وظائــف الصحــة العامــة بتحديــد ثالثــة وظائــف جوهريــة تقــع علــى عاتــق 
الحكومــة، عقــب ذلــك بوقــت قصيــر نشــرت مجموعــة وكاالت صحــة أمريكيــة وظائــف الصحــة العامــة العشــر األساســية، كمــا تــم تطويــر نمــاذج اخــرى مــن قبــل 
وكاالت غيــر امريكيــة. ان وضــع مصطلحــات تحــدد وظائــف الصحــة العامــة المقبولــة دوليــا تعــد أمــرا ضروريــا لخلــق شــراكات دوليــة فــي مجــال الصحــة الدوليــة 
حيــث تنمــو هيــاكل الحوكمــة الدوليــة بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي، ويأتــي ذلــك فــي ســياق التهديــدات القديمــة والحديثــة التــي تواجــه أمــن الصحــة الدوليــة، 
وعلــى نطــاق أوســع تحديــات الصحــة العامــة بمــا فيهــا عــدم المســاواة والتغيــر الســكاني والمرضــي تجــاه األمــراض غيــر الســارية. وهــذه الضغوطــات عملــت علــى 
زيــادة التكلفــة والطلــب التــي تهــدد اســتدامة انظمــة الصحــة وكذلــك التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة بمــا فيهــا أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة
 مــع ذلــك نجــد أنــه ليــس هنالــك اجمــاع دولــي فــي الوقــت الراهــن عــن وظائــف الصحــة العامــة أو ممــا تتكــون خدماتهــا ويترافــق ذلــك مــع غيــاب مصطلحــات 
متعــارف عليهــا حــول التأثيــرات الســلبية التــي تلقــي بظاللهــا علــى الجهــود الراميــة لتحســين عمــل أنظمــة الصحــة العامــة، والتــي تشــمل تطويــر األمــن والقــوى 

العاملــة وكذلــك معاييــر الجــودة عبــر العالــم. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
استخدام مفاهيم ولغة الصحة الدولية بشكل كفوء لمعرفة التحديات الصحية المتغيرة والحاجة لتحديث خدمات الصحة.. 1

تقييم مجموعة من تعريفات الصحة العامة وميزاتها النسبية.. 2
تقييم فوائد وجود إطار عمل دولي يكون مقبوال لعمل وظائف الصحة العامة.. 3
تحليل األوضاع السياسية والتنظيمية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في عمل المنشآت التشغيلية الحيوية في حوكمة الصحة العامة.. 4
تحليل طيف واسع من عمليات ووظائف الصحة العامة على المستويين المحلي واالقليمي.. 5

5
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االخــذ بعيــن االعتبــار قيــام أعمــال خاصــة بقــوى محــددة الســياق، مثل تلك التي تؤثر فــي مبادرات الصحة الدولية، ومثل الســمات والخصائص الثقافية التي يتمتع . 6
بها الالعبون األساسيون، وكذلك الحوكمة المؤسساتية وديناميكية مجال الصحة الدولية.

تطبيق المكونات الرئيسية إلطار العمل الدولي للصحة العامة من أجل تنظيم وتقييم نظام الصحة العامة على كافة المستويات.. 7

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن المساق.. 1
وظائف وخدمات الصحة العامة الدولية: تاريخها.. 2
تعريفات وتحديات الصحة العامة الدولية.. 3
تثقيف وتدريب المهنيون العاملون في مجال الصحة العامة الدولية.. 4

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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سالمة الغذاء والصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يســتعرض هــذا المســاق ملوثــات الغــذاء الرئيســية وأهميتهــا فــي مجــال الصحــة العامــة. ســوف تتحــدث عــن الــدور الــذي تلعبــه بيئــة الغــذاء فــي انتقــال 

األمــراض الســارية، والميكروبــات التــي تتســبب فــي نشــوء األمــراض المنقولــة بيئيــً. وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا عــن طريــق التكنولوجيــا وتدابيــر اخــرى، 

وكيــف يتــم تقييــم المخاطــر الصحيــة، كمــا ســوف نقــوم بتقييــم مختلــف ملوثــات الغــذاء واألمــراض المرتبطــة بهــا، وكيــف تدخــل هــذه الوســائط وتعيــش 

وتنتشــر عبــر البيئــة ممــا يــؤدي الــى تعــرض البشــر لمخاطرهــا وكيــف يمكــن تقييــم تلــك المخاطــر وقياســها وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا وإدارتهــا عبــر 

اتخــاذ مقاربــات هندســية / فنيــة ووضــع سياســات تنظيميــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

معرفة الميكروبات األساسية واألمراض السارية التي تهتم بها الصحة والمسارات البيئية النتقالها.. 1

فهم بيولوجية ومناخات تلك الميكروبات التي تنتشر من خالل المخلفات البشرية والحيوانية والماء والهواء والغذاء ونواقل العدوى المختلفة.. 2

تطوير المهارات األساسية للعمل على تحليل الميكروبات وكيفية الكشف عنها في وسائطها البيئية . 3

تقديــر وتوصيــف مخاطــر األمــراض البشــرية مــن التعــرض البيئــي، وتقييــم العــدوى ومخاطــر األمــراض باســتخدام تقييــم المخاطــر الميكروبيــة والتحقيــق . 4

فــي خصائــص انتشــار األمــراض وتوصيفهــا، مثــل الفاشــيات واألدلــة الوبائيــة األخــرى. شــرح الطــرق المســتخدمة للتخلــص مــن الميكروبــات فــي وســائطها 

البيئيــة لمنــع تعــرض البشــر لهــا مــن خــالل المخلفــات أو المــاء أو الغــذاء أو نواقــل العــدوى المختلفــة
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المحتوى التدريبي للمساق:

عبء األمراض الناجمة عن الغذاء على المستويين الدولي واالقليمي.. 1

األسباب الميكروبية لألمراض الناشئة عن الغذاء.. 2

األسباب الكيماوية لألمراض الناشئة عن الغذاء.. 3

مصادر تلوث الغذاء.. 4

األمراض الناشئة عن الغذاء )تلوث الغذاء مقابل تسمم الغذاء(.. 5

تفشي األمراض والتحري عنها.. 6

تدابير المكافحة الخاصة بسالمة الغذاء.. 7

التبليغ عن نتائج الرصد والوقاية من األمراض الناشئة عن الغذاء.. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 إدارة جودة المياه

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
توفــر المــاء الصالــح واآلمــن لالســتخدام البشــري فــي شــتى االنشــطة واالحتياجــات اليوميــة مثــل الشــرب، االســتخدام المنزلــي والنظافــة، هــو أحــد متطلبــات 
الصحــة العامــة والوقايــة مــن االمــراض. لضمــان ســالمة الميــاه البــد مــن ادارة كفــؤة لجودتهــا قائمــة علــى االســس العلميــة والممارســات الســليمة. يقــدم هــذا 
المســاق المفاهيــم األساســية فيمــا يتعلــق بقضايــا وضــع السياســات واجــراء التقييــم وتنفيــذ معاييــر إدارة جــودة الميــاه. مــع التركيــز علــى القضايــا التاليــة، 

معاييــر جــودة الميــاه ومبــادئ إدارة جــودة الميــاه مــع مهــارات وســبل تطبيــق معاييــر جــودة الميــاه. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
إيضاح أهمية المصطلحات وعوامل التغير المتعلقة بإدارة جودة المياه.. 1

معالجة قضايا جودة وكمية المياه المحلية الحالية.. 2
تقييم أهمية التشريعات المتعلقة بجودة المياه.. 3
تطبيق معايير جودة المياه وفقً لالستخدامات: المنزلية أو الصناعية أو للنظافة أو لألحياء البحرية او للزراعة . 4
فهم معايير اإلدارة الرئيسية في وضع خطط معالجة المياه وضمان تطبيق أفضل معايير للجودة. . 5
إثبات وتفسير المفاهيم األساسية إلدارة جودة المياه.. 6

7
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المحتوى التدريبي للمساق:

أهداف وضوابط ومعايير جودة مياه الشرب.. 1
مجاالت صحة ومعالم التغير المتعلقة بجودة المياه.. 2
إدارة مصادر جودة المياه.. 3
خطط معالجة المياه.. 4
خطوات معالجة المياه وادارتها.. 5
إدارة مخلفات محطة معالجة المياه.. 6
التآكل الداخلي ومكافحة الترسيب.. 7
مراقبة الجودة الميكروبية في أنظمة التوزيع.. 8
وضع الخطة مقابل جودة المياه.. 9
كفاءة وفعالية معالجة المياه.. 10
المعادن الثقيلة والكيماويات في المياه.. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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  تلوث الهواء

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

توجــد ملوثــات الهــواء فــي كل مــكان مــن الغــالف الجــوي، وللملوثــات الهوائيــة تأثيــرات متنوعــة علــى الغــالف الجــوي والغطــاء النباتــي والحيــوان والمــواد 
ــات فــي  ــه المتعــددة وســلوك الملوث ــات والخصائــص الفيزيائيــة للغــالف الجــوي وطبقات واالنســان. وتغطــي هــذه المســاق المواضيــع التاليــة: البنيــة والمكون
الغــالف الجــوي، والملوثــات الدوليــة واالقليميــة والمجتمعيــة وجــودة الهــواء فــي الداخــل، وتأثــر صحــة اإلنســان عنــد التعــرض لملوثــات الهــواء. والمعاييــر 

والقواعــد ذات الصلــة بتلــوث الهــواء، تقنيــات نمذجــة تشــتيت الغــالف الجــوي، والســيطرة علــى أشــياء بعينهــا وعلــى ملوثــات الهــواء الغازيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

وصف ومناقشة مكونات وهيكل وخصائص الغالف الجوي.. 1

تعداد األنواع العامة لملوثات الهواء ومناقشة سلكوها ومصيرها في الغالف الجوي.. 2

توضيح اليات ومصادر وتأثيرات الملوثات الهوائية الدولية بما فيها غازات التعبئة ومواد ثقب األوزون.. 3

4- مناقشة معايير جودة الهواء المحيط والملوثات التي يشملها قانون الهواء النظيف وتعديالته. 4

تحديد التأثيرات التي تحدثها الملوثات االقليمية والمجتمعية على اإلنسان والحيوان والغطاء النباتي والمواد والبيئة.. 5

معرفة ومناقشة حدود النماذج األساسية والمتقدمة لتشتيت الغازات في الغالف الجوي.. 6

مناقشة مبادئ ونظرية مكافحة الملوثات الغازية بشكل مفصل وادارتها.. 7

شرح مصادر وتأثيرات ومكافحة ملوثات الهواء الداخلية.. 8

8
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المحتوى التدريبي للمساق:

تاريخ تلوث الهواء.. 1
جودة الهواء.. 2
مصادر تلوث الهواء.. 3
التأثيرات على صحة االنسان.. 4
التأثيرات على الحيوان والخضروات والتربة والمواد والغالف الجوي.. 5
التأثيرات بعيدة المدى.. 6
ملوثات الهواء المحيطة.. 7
تسرب الهواء من مواقع النفايات الخطرة.. 8
نقل وتفريق ملوثات الهواء.. 9
النمذجة.. 10

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 علم الوبائيات البيئي

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعنــى هــذا المســاق بفــرع علــم األوبئــة البيئيــة. كمــا يقــدم مدخــال للمفاهيــم األساســية لألوبئــة ضمــن أطــار عمــل الصحــة البيئيــة. ويتيــح للمتدربيــن فرصــة 
تعلــم ربــط العوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر فــي وقــوع الحادثــة وانتشــارها والمــدى الجغرافــي لألوضــاع الصحيــة، كمــا يعمــل علــى توضيــح كيفيــة اســتخدامها 

للتعامــل مــع مشــكالت الصحــة العامــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد طرق التقييم والمكافحة والوقاية من الخطر البيئي الذي يشكل تهديدًا لصحة اإلنسان وسالمته . 1

شرح االليات العامة للسميات الستنباط استجابة سمية لمختلف أنواع الهشاشة البيئية.. 2
مناقشة مختلف مقاربات ادارة المخاطر واتصال المخاطر فيما يتصل بقضايا العدالة البيئية.. 3
تطوير نموذج قابل لالختبار لالعتداء على البيئة.. 4
شرح المبادئ االخالقية والقانونية األساسية المتعلقة بجمع وحفظ واستخدام ونشر البيانات الوبائية.. 5
استنباط استنتاجات مناسبة من البيانات الوبائية.. 6
تقييم نقاط قوة وحدود البيانات الوبائية.. 7
تجسير الهوة بين أساسيات تصميم الدراسة ومبادئ المناهج الوبائية.. 8

المحتوى التدريبي للمساق:

القسم األول: المبادئ األساسية والممارسة العامة.

نبذة عن المساق.. 1

مقدمة: ما هي اهتمامات علم األوبئة البيئية وما هي اإلسهامات المرجوة من علماء األوبئة البيئية؟. 2

9
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تفسير النتائج الوبائية.. 3

السمات والتحديات التي تواجه علم األوبئة البيئية الحديث.. 4

أساسيات ومحددات التصميم الوبائي ألبحاث الصحة البيئية.. 5

تقييم درجة الهشاشة الخاص باألوبئة البيئية: مبادئ عامة.. 6

استخدام الحاضنات االحيائية في أبحاث الصحة العامة البيئية وممارساتها.. 7

القسم الثاني: المواضيع المنهجية لعلم األوبئة البيئية.

استخدام منهج تصميم عبور الحالة.. 1

معامل التغير الفردي وحساسيتها في االنكشاف والهشاشة البيئية والتعقيدات التي تشكلها عند تقييم المخاطر.. 2

استخدام منهج تصميم السيطرة على الحاالت المتداخلة.. 3

اجراء تحليالت التسلسل الزمني والدراسات عبر اللجان.. 4

استخدام رسومات بيانية دائرية موجهة.. 5

استخدام تصميم الحالة المتماسكة.. 6

القسم الثالث: مواضيع حالية مختارة في علم األوبئة البيئية.

تفاعل الجينات االضافية والجينات البيئية.. 1

السكان األكثر قابلية للتعرض لألوبئة البيئية.. 2

الخطورة البيئية والتباين الصحي.. 3

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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اإلدارة والقيادة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق يــزود المتدربيــن بالمفاهيــم األساســية ومبــادئ أنظمــة الصحــة العامــة وسياســاتها والتخطيــط لهــا وادارتهــا، كمــا يمكنهــم مــن تحليــل 
السياســات الصحيــة لتطويــر األنظمــة الصحيــة واألدوار المتغيــرة للحكومــات ووزارات الصحــة عنــد تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة. كمــا يتيــح لهــم فرصــة 
الفهــم والتحليــل العميــق لقضايــا مثــل تطويــر النظــام الصحــي وإصالحــه وتغييــر السياســات ومركزيــة والمركزيــة أنظمــة الصحــة واســتخدام تقنياتهــا بشــكل 
ــات وتخصيــص المــوارد ومراقبــة وتقييــم خطــط القطــاع  عملــي كمــا هــو الحــال مــع إطــار العمــل المنطقــي والتخطيــط القائمــة علــى النتائــج ووضــع الموازن
ــواع الشــبكات  ــك عــن طريــق شــرح طــرق تخطيــط وتكويــن مختلــف أن ــة إلدارة المنظمــات والمؤسســات وذل الصحــي. يقــدم المســاق أيضــً المبــادئ الجوهري

ــع الجغرافــي وظــروف تشــغيل المنشــآت الصحيــة. الصحيــة والتوزي
وهــذا المســاق يبحــث كذلــك فــي ســمات أنظمــة إدارة الصحــة والمتغيــرات التــي تصاحــب الظــروف الضاغطــة. ويهــدف الجــزء الخــاص بالقيــادة مــن هــذا المســاق 
الــى مســاعدة المتدربيــن فــي معرفــة وتطويــر أســاليب القيــادة واالتصــال وكذلــك تعلــم كيفيــة اســتخدام هــذه المهــارات إلنجــاز مهامهــا. كمــا تعــزز مــن 

مهاراتهــم اإلداريــة للعمــل بكفــاءة لتحســين المخرجــات الصحيــة. ويقــدم هــذا المســاق أمثلــة حيــة إلدارة المنظمــات الصحيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطبيق منهج اإلطار المنطقي وبناء الخطط الصحية القائمة على اسس النتائج والحقوق.. 1

معرفة المبادئ الرئيسية لتطوير سياسات وتخطيط وإدارة الموارد الصحية.. 2
تبني مهارات االدارة ووظائفها وفقا لمبدأ إدارة المنظمات.. 3
معرفة وتبني إدارة التغيير.. 4
اتقان مهارات العمل الجماعي ومهارات التواصل.. 5
تطوير وتقييم مهارات اإلدارة والقيادة وأساليبها وعلى وجه الخصوص: تفويض المهام واالستماع الجيد وفض النزاعات وإدارة الوقت.. 6

10
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المحتوى التدريبي للمساق:

تطوير خطط الصحة وأدواتها وتقنياتها.. 1

السياسات الصحية.. 2

تقديم خدمات الصحة.. 3

تخطيط موارد الصحة وإداراتها.. 4

االدارة المؤسسية . 5

إدارة التغيير والتعامل مع انعدام االستقرار.. 6

الوعي بالذات وتقييمها من أجل تطوير القيادة.. 7

عناصر تطوير القيادة.. 8

أساليب التواصل والمهارات.. 9

تحديد األولويات وإدارة الوقت.. 10

فض النزاعات.. 11

العمل الجماعي وتفويض المهام.. 12

إدارة المشروعات.. 13

تحليل المشكالت وحلها.. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 تقييم المخاطر البيئية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــات البيئيــة.  ــة لتقييــم احتماليــة التأثيــرات الصحيــة جــراء التعــرض للملوث يهــدف هــذا المســاق الــى اكســاب المتدربيــن المهــارات الكميــة والنوعيــة الضروري
ــة. ويتــم التأكيــد علــى معرفــة مكامــن الخطــر  ويتــم اثبــات المفاهيــم الكميــة والنوعيــة االساســية الخاصــة بتقييــم المخاطــر عــن طريــق منهــاج دراســة حال
وتقييــم االســتجابة للجرعــة، وكذلــك تقييــم مســتوى االنكشــاف والتعــرض للمخاطــر وتشــخيصها. مناقشــة تكامليــة تقييــم المخاطــر وادارتهــا واتصاالتهــا مــع 

العامــة. وتقديــم الجوانــب التنظيميــة لتقييــم المخاطــر ونشــرها فيمــا يتعلــق بالمعاييــر البيئيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد ومناقشة المفاهيم االساسية لتقييم المخاطر وأسسها في مجال سميات صحة اإلنسان.. 1

ــة الخطــر، واالســتجابة للجرعــة، وتقييمهــا وتقييــم الهشاشــة وتشــخيص . 2 ــة: معرف ــة والنوعي معرفــة وشــرح الخطــوات األربعــة لتقييــم المخاطــر الكمي
المخاطــر.

اســتخدام مناهــج تقييــم المخاطــر الكميــة والنمــاذج الرياضيــة الستكشــاف الجرعــات العاليــة والمنخفضــة فــي نتائــج الصحــة التــي تتعامــل مــع الحــاالت . 3
غيــر المصابــة بالســرطان.

استخدام مناهج تقييم المخاطر الكمية والنماذج الرياضية غير األولية إلجراء تقييم مخاطر االصابة بالسرطان.. 4
مناقشة استنتاجات واستخدامات وحدود وتطبيقات التحليالت الملتبسة وتقييم المخاطر المحتملة.. 5
اجراء تقييم الهشاشة بناء على بيانات مستمدة من دراسة حالة.. 6
تقييم استخدام تقييم المخاطر في إطار إدارتها ودرئها واتخاذ القرارات المتعلقة بها.. 7
الحصــول علــى دالئــل تقييــم المخاطــر المنشــورة واســتخداماها ومصــادر المعلومــات لقواعــد البيانــات الداعمــة للعامليــن فــي مجــال الصحــة العامــة . 8

المنخرطيــن فــي تقييــم المخاطــر.
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

المحتوى التدريبي للمساق:

األسس السمية لتقييم المخاطر.. 1
استخدام مناهج كمية لتقييم المخاطر عبر استقراء الجرعات العالية والمنخفضة.. 2
تطبيق النمذجة الفيسيولوجية القائمة على الديناميكية الصيدالنية لتقييم المخاطر.. 3
أهمية مناهج المخرجات لتقييم المخاطر في القرن الواحد والعشرين.. 4
وظيفة تقييم المخاطر في إدارة المخاطر واتصاالتها. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

إدارة المخاطر البيئية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تتأثــر الصحــة العامــة عبــر طيــف واســع مــن االخطــار تتــراوح بيــن العوامــل الفيزيائيــة والكيميائيــة واالحيائيــة. وحيــن يجــرى التفاعــل بيــن النــاس وعوامــل 
الهشاشــة فــي النظــام الصحــي، تصبــح عندهــا صحــة النــاس وحياتهــم فــي خطــر ويتوجــب اتخــاذ تدابيــر قويــة تخفــض حــدة هــذه المخاطــر. الهــدف الرئيســي 

مــن هــذا المســاق هــو تعلــم كيفيــة إدارة المخاطــر بشــكل ســليم يناســب صحــة االنســان والبيئــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
وصف تكلفة المخاطر وفوائد خفضها.. 1

تطوير خطط خفض المخاطر.. 2
وضع ميزانية إدارة المخاطر.. 3
اتخاذ قرارات إدارية بناء على مخرجات تقييم المخاطر.. 4
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

المحتوى التدريبي للمساق:

أسس إدارة المخاطر وأعمالها.. 1
إطار عمل إدارة المخاطر.. 2
إعداد ميزانية خطة إدارة المخاطر.. 3
إدارة المخاطر واتخاذ القرارات المتعلقة بها.. 4
مراقبة وتقييم خطط إدارة المخاطر.. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



29
 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

اتصال المخاطر البيئية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
يعمــل االتصــال فــي المخاطــر علــى نشــر المعلومــات وإيصالهــا للعامــة عــن المخاطــر واألحــداث التــي تهــدد الصحــة مــع بيــان مهــارات االتصــال المطلوبــة لمراحــل 
االســتعداد واالســتجابة والتعافــي لتلــك األحــداث. ويعــد االتصــال فــي المخاطــر أحــد األعمــدة األساســية لالســتجابة لمخاطــر الصحــة العامــة ويلعــب دورًا حيويــً 

فــي التأثيــر علــى القــرارات المبنيــة علــى معلومــات وإحــداث تغييــر إيجابــي فــي الســلوك.
ويهــدف هــذا المســاق إلــى تحســين مهــارات التواصــل الشــفوية والكتابيــة ولتقديــم يــد المســاعدة بشــأن خبــرات االتصــال فــي االتجاهيــن ارســاالً واســتقباالً 

فيمــا يختــص بالقضايــا البيئيــة والمهنيــة بيــن العلمــاء واإلداريــون وصنــاع القــرار والعامــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
شرح المبادئ األساسية لالتصال وتطوير الرسائل.. 1

شرح العوامل التي تسهم في فهم العامة للمخاطر واجراء مقارنة بين وجهة نظر العامة ووجهة نظر العلماء.. 2
وصف تقنيات التعامل واالستماع لمخاوف المجتمع.. 3
مناقشة العوامل وطرق العمل مع االخبار المذاعة عبر وسائل االعالم بخصوص القضايا البيئية . 4
مناقشة وتبيان مقاربة ومستوى التفاصيل العلمية لالتصال بصناع السياسات.. 5
بحث القضايا الحالية وجمع النتائج ونقل اآلراء العلمية المتضاربة او الرأي العام.. 6
تطوير مهارات التواصل الكتابية باستهداف الجمهور والمجتمعات وصناع السياسات واالعالم االخباري . 7
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ نظرية االتصال.. 1
تطوير الرسائل ومعرفة الجمهور المستهدف.. 2
تصورات عامة الجمهور عن المخاطر الصحية.. 3
المنظور المجتمعي واالصغاء للمجتمعات.. 4
إيصال االخبار لوسائل االعالم ولصناع القرار.. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



31
 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

البحوث التطبيقية في الصحة البيئية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

شــهدت الصحــة المهنيــة فــي العقــود االخيــرة طفــرات كبيــرة فــي مجــال تحديــث وتطويــر النظــم والممارســات التــي تواكــب الطفــرة الهائلــة فــي المجــال المهنــي 
والتكنولوجــي. وتتطلــب هــذه التحديــات القائمــة والمســتجدة فــي مجــال الصحــة المهنيــة حلــوال قائمــة علــى البراهيــن. مــن خــالل هــذا التدريــب، ســيتم تزويــد 
المتدربيــن بالمهــارات الالزمــة إلجــراء البحــوث التطبيقيــة التــي تمكــن مــن تحليــل ومعالجــة التحديــات القائمــة والمســتقبلية فــي مجــال الصحــة المهنيــة. يتــراوح 

مجــال البحــوث بيــن المؤسســات، ادارات الصحــة المهنيــة بالــوزارات، والنظــم القوميــة واالقليميــة للصحــة المهنيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 1

تحديد الموارد إلجراء مراجعة الدراسات السابقة.. 2
تشذيب أهداف وفرضيات البحث.. 3
تجهيز منهجية البحث.. 4
تطوير مذكرة مفاهيمية للبحث.. 5
إعداد أدوات لجمع البيانات أو لوضع استبيان.. 6
تطوير مقترح بحثي من المذكرة المفاهيمية.. 7
وضع خارطة جانت البيانية )Gantt Chart( للمشروع البحثي.. 8
وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 9
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

المحتوى التدريبي للمساق:

عداد موجز بأولوية وتحديد المشكلة.. 1
كيفية إجراء مراجعة أدبية للبحوث السابقة.. 2
بناء فرضيات البحث وأهدافه.. 3
تطبيق وتضمين مفاهيم البحث في منهجية الدراسة.. 4
كيفية تطوير مذكرة مفاهيمية الى مقترح البحث.. 5
المكونات الرئيسية لمقترح البحث.. 6
تصميم استمارة األسئلة الخاصة بالبيانات الكمية والنوعية.. 7
إدارة مشروع البحث واستخدام خارطة جانت البيانية.. 8

وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 9

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية

كتابة األبحاث العلمية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــر  وضــع هــذا المســاق التدريبــي لمراجعــة الخطــوات المتعلقــة بكتابــة األبحــاث العلميــة، وســوف يقــوم المتدربــون بتشــذيب وتجويــد الكتابــة والقــراءة والتحري
ومراجعــة المهــارات عبــر التماريــن والمناقشــات ويهــدف هــذا المســاق الــى تعليــم أساســيات الكتابــة العلميــة الفاعلــة ويركــز باألســاس علــى عمليــة الكتابــة ونشــر 

النصــوص العلميــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
كتابة نصوص علمية فاعلة وموجزة وواضحة.. 1

معرفة المنشورات التي تالئم أعمالهم.. 2
تحديد احتياجات القراء والمطلعين.. 3
فهم الغرض من كل قسم في الورقة البحثية.. 4
فهم االستراتيجيات العلمية لتحسين كتابة أبحاثهم.. 5
القيام باختبارات إستراتيجية بشأن كيفية أين ومتى ينشرون أبحاثهم.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

كيف تقوم بإعداد كتابات جيدة.. 1
أخالقيات التحرير، من هو المؤلف وما هي الجوانب األخرى المهمة.. 2
كيف تجهز وتعد نفسك قبل بدء الكتابة.. 3
إعداد الدراسات السابقة.. 4
األجزاء الخاصة بكتابة ورقة جيدة اإلعداد.. 5
كتابة تبويب النص.. 6

مقدمة تعريفية. •
العنوان. •
الملخص. •
المقدمة. •
المنهجيه. •
النتائج. •
المناقشة. •
المراجع. •

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة البيئية
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