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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

مقدمة 

ترتبــط الصحــة والســالمة المهنيــة ارتباطــا وثيقــا بدينامكيــة عولمــة االقتصــاد، وتــزداد الفجــوة بيــن الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة بازديــاد ســوق العمــل 
ــا المرتبطــة بخدمــات الصحــة المهنيــة والســالمة فــي البلــدان المتقدمــة، مثــل االمــراض المهنيــة وظــروف  ــروز العديــد مــن القضاي والــذي بــدوره يــؤدي إلــى ب
العمــل الســيئة واالصابــات، فــي الوقــت الــذي تشــكل فيــه الفجــوة اإلقتصاديــة ونقــص المــوارد االســباب الرئيســية لمثــل هــذه المشــكالت، إال أن هنالــك قضايــا 
أخــرى فــي البلــدان الناميــة أصبحــت ذات صبغــة محليــة وأســهمت بالتالــي فــي خلــق وضــع متدنــي للصحــة المهنيــة والســالمة وخدماتهــا بمــا فيهــا العمالــة غيــر 

المدربــة والعمالــة غيــر الرســمية وغيــر القانونيــة وغيــاب تطبيــق القانــون والظــروف الســيئة فــي قطاعــات مختلفــة مثــل البنــاء والزراعــة.

وتتأثــر الصحــة العامــة بمثــل مــا يتأثــر العامليــن بهــا بالوضــع الراهــن، إذ تؤثــر قضايــا التدريــب والتعليــم غيــر المناســب وانعــدام المــوارد علــى خدمــات الصحــة 
المهنيــة والســالمة فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة باإلضافــة إلــى أن البنيــة التحتيــة الهشــة وضعــف الوعــي باهميــة الصحــة المهنيــة والســالمة وخدماتهــا 
زاد مــن الحاجــة إلــى وجــود برامــج تدريــب عاليــة الجــودة فــي هــذا المجــال، لذلــك فــإن تطويــر برنامــج تدريبــي جيــد يمثــل الضمانــة لتعزيــز البنيــة التحتيــة وزيــادة 

مســتوى الوعــي وتحســين ظــروف العمــل للعديــد مــن العمــال.

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

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 والمهارات األساســية فــي مجال 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 مختلفة عن أخالقيــات الطب 
الحيــوي والتــي تتعامــل مــع مفاهيــم الفعاليــة والكفــاءة ســوف تكــون محــور هــذا المســاق، التــي تكملهــا حقوق اإلنســان. والضغــوط غير العاديــة في 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 الصحية 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
تحليل النظام الشامل للصحة العامة في إطار التهديدات والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.. 5

مقدمة الى الصحة العامة 1
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 برنامج اساسيات الصحة البيئية والمهنية العالمية

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

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

أساسيات علم األوبئة 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

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

مقدمة عن الصحة البيئية 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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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.

مبادئ علم السميات 4
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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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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

أساسيات الصحة الدولية 5
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تحليل طيف واسع من عمليات ووظائف الصحة العامة على المستويين المحلي واالقليمي.. 5
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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المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق يتنــاول األمــراض الصحيــة األكثــر أهميــة التــي تصيــب اإلنســان كنتيجــة لعملــه: أمــراض الجهــاز التنفســي واالعتــالل الــذي يصيــب الجهــاز العضلــي 

والهيــكل العظمــي مثــل التــي تســببها اإلفــرازات المفرطــة أو اإلفــراز المتكــرر والســرطان وفقــدان الســمع واحتــكاك الجلــد والضغــط المهنــي. والتركيــز علــى 

معرفــة األمــراض المرتبطــة بالعمــل والوقايــة منهــا. وســوف تبــدأ هــذا المســاق بمقدمــة عــن المنهــج العلمــي وتطبيقاتــه وعلــى وجــه الخصــوص علــم األوبئــة 

وصــوال الــى التقييــم النقــدي للعالقــة بيــن التعــرض لألمــراض اثنــاء العمــل وتكرارهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تقييم المخاطر المهنية الرئيسية والعلل المهنية ذات الصلة في الصناعات الكبيرة.. 1

تقييم الطرق التي من خاللها تعمل الوسائط الفيزيائية والكيمائية بالتأثير على صحة اإلنسان في مكان العمل.. 2

تطوير طرق منهجية ونقدية لتقييم الروابط التي تجمع بين األخطار المهنية واألمراض .. 3

تطبيق مبادئ علم السميات وعلم األوبئة والمراقبة البيولوجية للوقاية من العلل المهنية. 4

السالمة والصحة المهنية 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن مبادئ الصحة المهنية والسالمة.. 1

إصابات أماكن العمل المهنية والوقاية منها.. 2

مبادئ علم السميات المهنية. 3

األمراض السارية وغير السارية الشائعة في أماكن العمل . 4

مقدمة عن السالمة المهنية وإدارة الصحة وقوانينها. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يتنــاول هــذا المســاق جــودة الهــواء الداخلــي وملوثاتــه ومصادرهــا وتأثيراتهــا علــى جســم اإلنســان وســبل مكافحتهــا، وتعــد جــودة الهــواء الداخلــي محــددا 
أساســيا للتصميــم المســتدام، فالهــدف مــن جــودة الهــواء الداخلــي هــو إســتخدام ووضــع حلــول فعالــة تــؤدي إلــى تحســين أفضــل لجــودة الهــواء الداخلــي 
وتعظيــم البيئــة الحاضنــة للقاطنيــن عبــر تقليــل الملوثــات الناشــئة عــن الهــواء، كمــا وســتتناول مفهــوم جــودة الهــواء الداخلــي وملوثاتــه وتأثيراتهــا وكذلــك 

موجهــات جــودة الهــواء الداخلــي وكيفيــة الحفــاظ عليــه.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
إتوضيح تصنيف ملوثات الهواء.. 1

معرفة مختلف مصادر ملوثات الهواء الداخلي.. 2
تطبيق معايير تقليل وخفض ملوثات الهواء الداخلي.. 3
معرفة أهمية جودة الهواء الداخلي وعواقب الجودة المنخفضة للهواء الداخلي.. 4
فهم أهداف جودة الهواء الداخلي.. 5
شرح التأثيرات البشرية الممنهجة المختلفة التي تتسبب فيها ملوثات الهواء الداخلي.. 6

جودة الهواء الداخلي 7
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المحتوى التدريبي للمساق:

ملوثات الهواء الداخلي العضوية وغير العضوية.. 1
الملوثات الفيزيائية واألحيائية.. 2
تدخين التبغ والتعرض لدخانه. . 3
تأثيرات الهواء الداخلي على األعضاء البشرية.. 4
تقييم السيطرة على جودة الهواء الداخلي.. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذا المســاق يغطــي طيــف واســع مــن المواضيــع ذات الصلــة بتطبيقــات المناهــج الوبائيــة علــى مجتمــع العمال ويــدرس علم األوبئــة المعنية بتأثيــرات التعرض 
فــي مــكان العمــل مثــل التعــرض إلــى الوســائط الكيميائيــة والبيولوجيــة والفيزيائيــة )مثــال الضجيــج والحــرارة واإلشــعاع( وأثرهــا علــى العامليــن وتقييــم آثارهــا 
الصحيــة الســلبية مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان الوســيط أو الوســائط تفســر إصابتهــم بالمــرض وســوف يتعــرض المتــدرب ألصنــاف مــن أبحــاث الدراســات المهنيــة 
فــي عــدة أماكــن ليتعلمــوا بعضــا مــن االحتياجــات البحثيــة وفحواهــا. وســوف يتــم مناقشــة تقديــر المخاطــر وقيــاس درجــة التعــرض باســتخدام البيانــات 

المســتمدة مــن الدراســات الســابقة، كمــا ســوف يطلــب مــن المتــدرب اختيــار موضــوع بحثــي وتقديمــه لآلخريــن فــي قاعــة المســاق.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

استخدام التقنيات الوبائية إلجراء دراسات مهنية تتناسب مع تقييم المخاطر في اماكن العمل. . 1

تقييم منهجيات الدراسات المهنية، عيبوها وحدودها.. 2

معرفة المجاالت البحثية الشائعة في هذا التخصص وتحديد فجوة البيانات واحتياجات البحوث المستقبلية.. 3

تفسير نتائج البحث والقدرة على عرضها على اآلخرين.. 4

8 علم األوبئة المهنية



20
 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

المحتوى التدريبي للمساق:

المنهجيات الوبائية المستخدمة في دراسات الصحة المهنية.. 1
رصد الصحة المهنية.. 2
تقييم التعرض واإلنكشاف. 3
علم وبائيات ملوثات الهواء الداخلي وأمراض الرئة المهنية.. 4
تقييم اآلثار الصحية العكسية في علم الوبائيات المهنية. 5

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــار وإدارة الســميات  ــة واختب ــات الخطــرة، ومعرف ــإدارة ســميات النفاي ــة المتعلقــة ب ــات التاريخي ــة والمســتقبلية والخلفي ــاول هــذا المســاق االتجاهــات الحالي يتن
ــات الخطــرة وإدارة  ــات ومعالجــة النفاي ــات األخــرى، كمــا يشــمل المســاق موضوعــات مثــل تقليــل النفاي ــات الخطــرة واألســمدة ومخلفــات النفاي الطبيــة والنفاي
المخلفــات واالســتجابة عنــد الطــوارئ. باإلضافــة إلــى الضوابــط المتعلقــة بالتصنيــف والنقــل والمعالجــة كمــا ســوف يتــم تغطيــة المواقــع المهجــورة والقيــام 

ــات. ــات الســارية المســرطنة ومواقــع طمــر النفاي ــة والنفاي ــر البلدي برحــالت ميدانيــة لمراكــز إعــادة التدوي

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد وتفسير معايير تصنيف المواد كنفايات صلبة خطرة مع ذكر تاريخها.. 1

تحديد كيفية تقليل النفايات وخفض مصادرها مع االهتمام بمراجعتها.. 2
تقييــم وشــرح إجــراءات معرفــة النفايــات الصلبــة والمترســبة الخطــرة وتشــخيصها بمــا يتماشــى مــع معامــل التغيــرات الســمية المتعلقــة بالنفايــات . 3

الخطــرة.
تحديد ووصف بروتوكوالت االستجابة للطوارئ والمخاطر.. 4
شرح وتفسير الضوابط المتعلقة بالتعامل مع النفايات الطبية الصلبة ونقلها والتخلص منها.. 5
توضيح وشرح قائمة إدارة ومعالجة النفايات الطبية السارية الخطرة.. 6
تحديد ومناقشة ضوابط المخالفات البلدية.. 7
مواءمة تقنيات تخفيف فيزيائية وكيميائية وبيولوجية للسيطرة على النفايات الخطرة ومواقعها.. 8
مقارنة مناهج التخلص النهائي وتعافي المصادر المستدامة. 9
إيضاح اساليب إدارة النفايات الصلبة بما فيها عملية طمرها.. 10

إدارة النفايات الخطرة 9
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 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

المحتوى التدريبي للمساق:

خصائص النفايات الخطرة ومساراتها ومصيرها والتخلص منها.. 1

مصادر النفايات الخطرة. 2

نقل النفايات الخطرة. 3

طرق التخلص من النفايات الخطرة ومعالجتها وعملياتها.. 4

الوقاية من التلوث. 5

ادارة النفايات الطبية السارية. 6

النفايات الخطرة واالستجابة للطوارئ. 7

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

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

اإلدارة والقيادة 10
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 برنامج إدارة السالمة والصحة المهنية

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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 برنامج إدارة مخاطر الصحة المهنية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ان الهــدف مــن هــذا المســاق هــو تطويــر المهــارات الكميــة والنوعيــة الضروريــة لتقييــم إحتماليــة حــدوث تأثيــرات صحيــة جــراء التعــرض واالنكشــاف لألخطــار 
المهنيــة، وســوف يتــم توضيــح المفاهيــم االساســية الكميــة والنوعيــة لتقييــم المخاطــر بمصاحبــة عــروض عمليــة لدراســة حالــة ، ويتــم التأكيــد علــى معرفــة 
الخطــر وتقييــم االســتجابة للجرعــة وتقييــم التعــرض واالنكشــاف وتشــخيص المخاطــر وتكامــل تقييــم المخاطــر وادارتهــا وإيصالهــا إلــى العامــة ومناقشــتها ، 

واســتعراض المجــاالت التنظيميــة لتقييــم المخاطــر فيمــا يتعلــق بنشــرها وفقــا للمعاييــر البيئيــة وتقديمهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
توضيح ومناقشة المفاهيم األساسية لتقييم المخاطر وأسسها في علم سميات صحة اإلنسان.. 1

معرفــة وشــرح الخطــوات االربعــة للتقييــم النوعــي والكمــي للمخاطــر. معرفــة األخطــار واالســتجابة للجرعــة وتقييمهــا وتقييــم التعــرض واالنكشــاف . 2
وتشــخيص المخاطــر

إســتخدام مناهــج نوعيــة لتقييــم المخاطــر وكذلــك إســتخدام نمــاذج رياضيــة الستكشــاف الجرعــة مــن األعلــى إلــى االســفل فــي المخرجــات الصحيــة غيــر . 3
المســرطنة

إستخدام مناهج تقييم نوعية للمخاطر وكذلك إستخدام نماذج غير رياضية لتقييم المخاطر السرطانية . 4
مناقشة اإلنحراف واإلستخدامات والحدود والتطبيقات المتعلقة بالتحليل غير المستقر وإجراء تقييم للمخاطر المحتملة.. 5
القيام بتقييم التعرض واالنكشاف بناء على البيانات المستمدة من دراسة حالة.. 6
إستخدام تقييم المخاطر ضمن إدارة المخاطر وخفضها وإتخاذ قرار بشأنها.. 7
الحصــول علــى إســتخدام موجهــات تقييــم المخاطــر المنشــودة ومصــادر المعلومــات الخاصــة بقواعــد البيانــات المســاندة لمهنيــي الصحــة العامــة . 8

العاملــون فــي تقييــم المخاطــر.

11 تقييم المخاطر المهنية
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة المهنية

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 المهنية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تتأثــر الصحــة العامــة عبــر طيــف واســع مــن األخطــار تتــراوح بيــن العوامــل الفيزيائيــة والكيماويــة والبايولوجيــة، وعندمــا تتفاعــل مــع البشــر وعوامــل هشاشــة 
األنظمــة الصحيــة، تصبــح عندهــا صحــة األشــخاص وحياتهــم فــي خطــر. ان الهــدف الرئيــس مــن هــذا المســاق هــو تعلــم كيفيــة ادارة المخاطــر بالطريقــة المثلــى 

المالئمــة لصحــة اإلنســان والبيئــة .

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
توضيح كلفة المخاطر والفائدة المرجوة من خفضها.. 1

وضع خطط تطوير لخفض المخاطر.. 2
ميزانية إدارة المخاطر.. 3
اتخاذ قرارات إدارية قائمة على مخرجات تقييم المخاطر . 4

إدارة المخاطر المهنية 12
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المحتوى التدريبي للمساق:

أسس إدارة المخاطر وأعمالها.. 1
إطار عمل إدارة المخاطر.. 2
خطة ميزانية إدارة المخاطر. 3
إدارة المخاطر واتخاذ القرار. 4
مراقبة وتقييم خطط إدارة المخاطر . 5

طرق التدريب:

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

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف االتصــال فــي المخاطــر المهنيــة الــى نشــر المعلومــات وإيصالهــا للعامــة عــن مخاطــر الصحــة ووقائعهــا مــع التــزود بمهــارات االتصــال المطلوبــة عبــر 
االســتعداد واالســتجابة والتعافــي بكافــة مراحلــه فيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة. ويعــد االتصــال فــي المخاطــر أحــد األعمــدة األساســية عنــد االســتجابة لمخاطــر 

الصحــة العامــة حيــث تلعــب دورًا حيويــً فــي التأثيــر علــى القــرارات المبنيــة علــى معلومــات وإحــداث تغييــر ايجابــي فــي الســلوك.
والهــدف مــن هــذا المســاق هــو تحســين مهــارات التواصــل العمليــة والمكتوبــة 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 لتطوير االتصاالت والرسائل.. 1

شرح العوامل التي تسهم في فهم العامة للمخاطر واجراء مقارنة بين وجهة نظر العامة ووجهة نظر العلماء.. 2
وصف تقنيات التعامل مع المجتمع واالستماع اليه.. 3
مناقشة العوامل والمناهج الخاصة بالعمل مع األخبار التي تذاع في اإلعالم بخصوص القضايا البيئية.. 4
مناقشة وبيان نهج 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

اإلتصال في المخاطر المهنية 13
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المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ نظرية االتصاالت.. 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 المهنية

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

البحوث التطبيقية في الصحة المهنية 14
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 برنامج إدارة مخاطر الصحة المهنية

المحتوى التدريبي للمساق:

إعداد 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 المهنية

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

كتابة األبحاث العلمية 15



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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