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 برنامج أساسيات الصحة العامة

مقدمة 

إن احتياجــات القطــاع الصحــي مــن القــوى العاملــة المدربــة والمؤهلــة فــي تطــور مســتمر، لذلــك يعتبــر التطــور المهنــي المســتمر فــي مجــال الصحــة العامــة 
ضــرورة حيويــة لجميــع القطاعــات العاملــة بهــذا المجــال لســد تلــك االحتياجــات.. ويعــد التدريــب وبنــاء القــدرات أحــد األدوات األساســية لتطويــر كفــاءة القــوى 

العاملــة التــي تلبيــة احتياجــات هــذا القطــاع. 
ويعتبــر عــدد الممارســين المدربيــن فــي هــذا المجــال قليــل جــدا مقارنــة بالحاجــة إليــه، ومــن هنــا تأتــي أهميــة تصميــم برامــج تدريبيــة تتضمــن الجوانــب النظريــة 
والتطبيقــات العمليــة فــي مجــال الصحــة العامــة والتــي تعتبــر بمثابــة حلقــة الوصــل لســد هــذه الفجــوة بيــن االحتياجــات والمــوارد البشــرية ذات الخبــرة والمهــارة. 

المساقات التدريبية

هنالك 15 مساق تدريبي ضمن ثالثة برامج:

دبلــوم  )شــهادة  أشــهر  ثالثــة  مدتهــا  التــي  البرامــج  مــن  كجــزء  يعطــى  أن  يمكــن  المســاق  وهــذا  تعليميــة،  ســاعة   )30( يســتغرق كل مســاق 
تــه.  بذا قائــم  أو كمســاق  مهنــي( 

قبــل   مــن  ومعتمــدة   )IAPH ( المجتمعيــة  للصحــة  الدوليــة  االكاديميــة  مــن  بنجــاح  التدريبــي  المســاق  انهــاء  شــهادة  المتــدرب  يمنــح 
Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA (

1- برنامج أساسيات الصحة العامة 
المساق 1: مقدمة الى الصحة العامة

المساق 2: أسس المعلوماتية واإلحصاء
المساق 3: أساسيات علم األوبئة 

المساق 4: أساليب البحث الكمي والنوعي
المساق 5: إدارة الصحة العامة 

2- برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية 
المساق 6: االمراض غير السارية

المساق 7: المحددات االجتماعية وعدم المساواة
المساق 8: الرعاية الصحية األولية وجودة الخدمات

المساق 9: االمراض السارية
المساق 10: مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة

3- برنامج البرامج ذات األولوية في مجال الصحة العامة
المساق 11: تعزيز الصحة والوقاية من االمراض

المساق 12: صحة المرأة
المساق 13: صحة البيئة والصحة المهنية 

المساق 14: اقتصاديات الصحة
المساق 15: إدارة صحة السكان ورفاههم 



5
 برنامج أساسيات 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 تصــور الفلســفة والتاريــخ والمبــادئ 
األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. وتوجــه أهداف المســاق إلــى المعرفة 

األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات والمهــارات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة. 

تحديــات الصحــة العامــة حدثــت وســتحدث فــي الماضــي والحاضــر وعــادت الــى الظهــور فــي منطقــة حــوض المتوســط. ان المحــددات االجتماعيــة للصحــة، 
وسياســة الصحــة العامــة، والتحــول الديموغرافــي واألمــراض نحــو األمــراض غيــر الســارية، وأخالقيــات الصحــة العامــة - وتســمى أيًضــا أخالقيــات الســكان علــى 
أنهــا تختلــف عــن األخالقيــات الطبيــة، هــذا المســاق مفاهيــم الفعاليــة والكفــاءة وتكاملهــا مــع حقــوق اإلنســان. تعمــل الضغــوط غيــر العاديــة فــي منطقــة شــرق 
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــك التنميــة االجتماعيــة واالقتصادي ــادة التكاليــف والطلبــات / االحتياجــات، والتــي تهــدد اســتدامة النظــم الصحيــة وكذل المتوســط علــى زي

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتنفيــذ التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

نتاجات  التعلم : 

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

شرح مراحل تطور الصحة العامة والتفريق بين الصحة العامة التقليدية والجديدة. 2
تقييم فوائد إطار عمل المهام األساسية للصحة العامة. 3
معرفة المجاالت األساسية ألبحاث الصحة العامة إلى جانب األساليب الكمية والنوعية المستخدمة في التحقيق في مشاكل الصحة العامة.. 4
تحليل النظام الشامل للصحة العامة ضمن المخاطر والتحديات الحالية على المستوى الوطني واإلقليمي. 5

مقدمة الى الصحة العامة 1
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 برنامج أساسيات الصحة العامة

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
قدرات 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 أساسيات الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ويتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا المســاق فــي إعــداد المتدربيــن لمــا يلــي: )أ( اســتخدام المعلومــات فــي ممارســات الصحــة العامــة مــع التركيــز بوجــه خــاص 
علــى إدارة نظــم المعلومــات المتعلقــة بالصحــة العامــة بوصفهــا مــوردا إســتراتيجيا رئيســيا للمنظمــات التــي تعالــج الصحــة العامــة، )ب( اســتخدام تكنولوجيــا 
ــادة فعاليتــه وكفــاءة المشــاركين كخبــراء فــي مجــال الصحــة العامــة. وتشــتمل المعلوماتيــة الصحيــة علــى التطبيــق المنهجــي  المعلومــات واالتصــاالت لزي
للمعلومــات، وعلــوم الحاســب اآللــي، والتكنولوجيــات فــي مجــال البحــث والممارســة فــي مجــال الصحــة العامــة. ويعتمــد العمــل فــي مجــال الصحــة العامــة علــى 
إمكانيــة وقــدرة المعلومــات علــى جمعهــا وتنظيمهــا وتجهيزهــا وتقييمهــا وتفســيرها وتوزيعهــا. وتدعــم تكنولوجيــا الحاســوب واالتصــاالت هــذه العمليــات. 
وعــالوة علــى ذلــك، يشــمل المســاق المصطلحــات اإلحصائيــة والتقنيــات الموحــدة لجمــع البيانــات وتلخيصهــا وعرضهــا وتحليلهــا وتفســيرها، فضــال عــن 
اســتخدام البرمجيــات اإلحصائيــة. وهــو يقــدم مقدمــة للمنطــق اإلحصائــي مــع لمحــة عامــة عــن طــرق ومفاهيــم إحصائيــة وصفيــة وملموســة مختــارة تســتخدم 
عــادة فــي مياديــن الصحــة العامــة. وســيتم إدخــال أكثــر البرامــج اإلحصائيــة شــيوعا مثــل SPSS وEpi Info. وســيتم التركيــز علــى الصلــة بيــن العمليــة التــي 
تولــد البيانــات والتحليــل اإلحصائــي، بمــا فــي ذلــك الترجمــة الشــفوية. وقــد صمــم المســاق لتطويــر قــدرة المشــاركين علــى قــراءة المراجــع والمنشــورات العلميــة 

وتقييــم تصميمــات الدراســة وأســاليب تحليــل البيانــات تقييمــا نقديــا. 

نتاجات  التعلم : 
بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

مناقشة المعلوماتية المستخدمة في الصحة العامة. 1
تحديد وشرح مختلف األدوات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 2
البحث عن الحلول باستخدام أدوات االنترنت وأدوات البحث األخرى. 3
وصف الخطوات التي ينطوي عليها تطوير وتنفيذ قواعد البيانات لنظم المعلومات المتعلقة بالصحة العامة . 4
فهم المعنى والتطبيق الصحيح لمجموعة واسعة من التقنيات اإلحصائية ذات الصلة. 5

مبادئ المعلوماتية واإلحصاء 2
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جمع واعداد البيانات الخاصة بالصحة للتحليل. 6
معرفة التقنيات التحليلية المناسبة وتطبيقها على مجموعات محددة من البيانات المتعلقة بالصحة العامة. 7
تفسير الناتج اإلحصائي. 8
تقييم عمليات التفكير المنطقي التي تنطوي عليها تحليالت محددة. 9

المحتوى التدريبي للمساق:

دور المعلوماتية في الصحة العامة. 1
زيارة مختبر الحاسوب. 2
االستفادة القصوى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة اإلنترنت. 3
الوصول إلى قواعد البيانات الرئيسية الوطنية/اإلقليمية/العالمية والطرق التحليلية واستخدامها. 4
استعراض عام للطرق اإلحصائية في مجال الصحة العامة. 5
6 .t اختبار ،)Chi-square(اإلحصائيات الوصفية )التوزيع ذو الحدين والتوزيع العادي، المتوسط، متوسط، اختبار مربع كاي
المؤشرات السكانية الوصفية وطرق أخذ العينات. 7
صياغة وفحص الفرضيات القائمة على العينات. 8
9 .Epi-info و SPSS استخدام
المخاطر النسبية، التحليل األحادي المتغير ومتعدد المتغيرات . 10
11 .sensitivity and specificity النمذجة اإلحصائية بما في ذلك الحساسية والخصوصية

12 .Correlation, linear and logistic regression models نماذج االرتباط واالنحدار اللوجستي
التقييم والتمييز والمعايرة والتحقق من صحة النماذج اإلحصائية. 13
تحديد أهداف ومعايير المشاركة واالستبعاد من الدراسات. 14
العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية. 15

طرق التدريب:

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

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف المتدربيــن علــى المفاهيــم واألســاليب والمهــارات األساســية فــي مجــال األوبئــة، وذلــك مــن خــالل معرفــة العمــل فيمــا يتعلــق 
بالحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بظهــور األمــراض لــدى الســكان وتحليلهــا وتفســيرها. كمــا يشــمل شــرح المفاهيــم الســببية، وقيــاس التوزيــع الجغرافــي 
ــة والشــاهد، واألترابيــة والتداخليــة(. سيكتســب المتدربــون  والزمانــي لألمــراض ونتائجهــا، ومخاطرهــا، وتحيزهــا، وتصاميــم الدراســة )دراســات وصفيــة، الحال

خبــرة عمليــة فــي تخطيــط دراســات االبحــاث الوبائيــة باإلضافــة إلــى تقييــم ادب الوبائيــات. 

نتاجات  التعلم : 
بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

مناقشــة دور علــم األوبئــة فــي المجــال األوســع للصحــة العامــة وتحديــد عالقتــه بمجــاالت الطــب والصحــة البيئيــة والعلــوم االجتماعيــة والســلوكية . 1
الصحيــة والسياســة 

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 3
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 برنامج أساسيات الصحة العامة

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 العرضية المستقطعة )Cross-sectional( والمزايا المحددات. . 5

أنواع الدراسات الوبائية: دراسات الحالة والشاهد case control ودراسة االتراب. . 6

مقاييس األثر )المخاطر المطلقة والنسبية( والسكان المعرضون إلى مخاطر. . 7

الدراسات التداخلية.. 8

تطبيق الطرق الوبائية في تقييم التدابير الوقائية.. 9

المسح السكاني Population screening والتحليل الوبائي لألثار الناجمة عنه. . 10

تطوير استبيان لجمع البيانات والتحقق من مصداقيته وتجربته على ارض الواقع.. 11

مصادر البيانات المتعلقة بالمراضة 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 أساسيات الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تطبيــق وتعميــق األســاليب الوبائيــة األساســية وتعديلهــا باالســتخدام االمثــل لألســاليب النوعيــة. ويشــمل التقييم/قيــاس الحالــة 
الصحيــة للســكان، والبيانــات الديموغرافيــا الصحيــة، وتقييــم أكثــر األدوات اســتخداما للتقييــم الصحــي، والمعرفــة الالزمــة للتطبيــق الصحيــح لتلــك االدوات، 
وتصنيــف وتقييــم قواعــد البيانــات. ويتمثــل الهــدف الرئيســي للمســاق فــي اســتيعاب المفهــوم األساســي لقيــاس الصحــة، والخصائــص األساســية، والمزايــا 

والعيــوب التــي تنطــوي عليهــا بعــض األدوات، وتدريــب المتدربيــن علــى تقييــم الحالــة الصحيــة للســكان تقييمــا كافيــا وفقــا لمؤشــرات متعــددة. 
ويســتند وضــع برامــج وسياســات فعالــة فــي مجــال الصحــة العامــة إلــى المنطــق العلمــي واالســتخدام المنهجــي ألفضــل األدلــة المتاحــة. وتشــمل هــذه العمليــة 
ــات التحليليــة علــى  مشــاركة عــدة تخصصــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا: علــم األوبئــة، واإلحصــاءات، والمعلوماتيــة. وســيتم تحديــد اســتخدام األســاليب والبيان
النحــو التالــي: تحديــد مشــاكل الصحــة العامــة، وتحديــد كميتهــا، وتوليــد األدلــة مــن المطبوعــات العلميــة، ووضــع البرامــج أو السياســات، وتحديــد خطــة العمــل 

الخاصــة بالبرنامــج/ السياســة المختــارة، بمــا فــي ذلــك جمــع البيانــات وتحليلهــا 

نتاجات  التعلم : 
بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

إظهار المهارات في فهم وتنفيذ المبادئ العامة لتصميم البحوث وجمع البيانات وإدارتها.. 1
إجراء تقييم نقدي ألهمية وتطبيق األساليب الكمية والنوعية في بحوث الصحة العامة.. 2
التعرف على مواطن القوة والضعف في أساليب البحث الكمي والنوعي.. 3

تصميم ومناقشة مشروع بحث صغير باستخدام نهج كمي ونوعي.. 4

أساليب البحث الكمي والنوعي 4
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 برنامج أساسيات الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

الربط بين األساليب الكمية والنوعية في مجال الصحة العامة.. 1
تكرار وتطوير األساليب الكمية الرئيسية )وخاصة المؤشرات الصحية والتحليل الديمغرافي(.. 2
تطبيق وتفسير األساليب الكمية والنوعية.. 3
اعداد وتنفيذ وكتابة تقرير البحوث الكمية والنوعية.. 4
تقنيات المقابلة المتقدمة. . 5
التأكد من ان االستبيانات تتماشى مع ثقافة وعادات المجتمع. . 6
مذكرات ميدانية وقوائم مراجعة وتقارير ميدانية.. 7
اختيار المجيبين في الدراسات النوعية. . 8
طرق اإلجماع )تقنيات المجموعات االسمية، مجموعات التركيز، طريقة دلفي(. 9

تحليل SWOT في البحوث النوعية.. 10
تحليل البيانات النوعية.. 11

مقاييس وتحليل االختبارات النفسية واالقتصادية. . 12
مراجعة ممنهجة وغير ممنهجة لألدبيات العلمية. . 13
مقدمة إلى التحليل الوصفي والبرمجيات اإلحصائية من أجل التحليل الوصفي: برامج إدارة المراجعة.. 14
العروض العلمية للحلقات الدراسية/ األعمال الميدانية.. 15

طرق التدريب:

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

المدة الزمنية : )18( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يستكشــف هــذا المســاق العوامــل التــي تؤثــر علــى تطويــر النظــم الصحيــة فــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة وتحلــل هــذه العوامــل بشــكل نقــدي: 
تصنيــف النظــام الصحــي، ومصــادر التمويــل، ووظائــف النظــم الصحيــة، وتنميــة المــوارد البشــرية، وإصــالح نظــم الرعايــة الصحيــة، وتحديــد الوظائــف اإلداريــة، 
األشــخاص/التعاون،  بيــن  والتقنيــة، والعالقــات  )المفاهيميــة  والكفــاءة  القــرار(،  الموجهــة، وصنــع  األشــخاص، والمعلومــات  بيــن  )العالقــات  اإلداريــة  واألدوار 
والسياســية(. وســيطلع المتدربــون علــى طريقــة صنــع القــرار بتوافــق اآلراء، ممــا يشــجع االختالفــات الفرديــة واإلبــداع والنهــج األكثــر ابتــكارا فــي التصــدي 
للتحديــات. ومــن الضــروري جــدا فهــم المعرفــة بالطــرق المســتخدمة فــي رصــد األداء وتقييمــه وتحســينه: تحديــد مضمــون العمــل وشــروط العمــل والعالقــات 
بيــن االشــخاص والموقــف مــن نظــام اإلدارة وإجراءاتهــا وعــبء العمــل ومطابقتهــا مــع اختصاصــات الموظفيــن. وقــد وضــع إطــار هــدف إلزامــي مــن حيــث أهــداف 

األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
شرح المفاهيم واألساليب المستخدمة في رصد وتقييم وتحسين تخطيط أداء خدمات الصحة العامة.. 1

تحليل إدارة الموارد البشرية القائمة على الكفاءة في ممارسات الصحة العامة وتقييم عبء العمل ومطابقته باختصاصات الموظفين بمؤشرات أداء محددة.. 2
وضع خطة لتحسين األداء وجدواها.. 3
تحليل الوظائف وتحديد مؤشرات األداء الستخدامها وجمع ومعالجة البيانات المطلوبة. 4
متابعه وتقييم أداء خدمات الصحة العامة.. 5
وضع خطة أداء على المستوى المؤسسي )عناصر االستراتيجية وخطة العمل، وإدارة القوى العاملة(.. 6
فهم أهداف التنمية المستدامة واالستفادة منها في تطوير النظام الصحي والخدمات الصحية.. 7

إدارة الصحة العامة 5
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 برنامج أساسيات الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ إدارة المؤسسات الصحية.. 1
األولويات في التخطيط الصحي.. 2
حوكمة وإدارة القطاع الصحي.. 3
تنظيم خدمات الرعاية الصحية األولية وجودتها.. 4
الشركاء والمؤسسات الصحية في بلدان شرق المتوسط.. 5
المؤشرات الصحية للتقييم المنهجي )االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وغيرها(.. 6
تقييم ناتج النظم الصحية.. 7
إعداد الميزانية للخدمات الصحية.. 8
فعالية وكفاءة الخدمات الصحية.. 9
إدارة التغيير وحل النزاعات.. 10
األساس المنطقي إلصالح قطاع الصحة.. 11

تمرين: البحث عن االدبيات العلمية إلصالح النظم الصحية.. 12
مبادئ اصالحات اإلدارة الصحية الجارية في مجال الرعاية الصحية في األردن وبلدان أخرى في االقليم.. 13
مناقشة المائدة المستديرة مع مديري المؤسسات الصحية.. 14
العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية.. 15

طرق التدريب:

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



15
 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

الهــدف مــن هــذا المســاق هــو تزويــد المتدربيــن بالخصائــص الوبائيــة الرئيســية ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والغــدد الصمــاء والجهــاز العقلــي والعصبــي 
والجهــاز التنفســي والســرطانات واإلصابــات وأعبــاء الســكان. وســوف يناقــش عوامــل الخطــر التــي يمكــن تعديلهــا مثــل أســلوب الحيــاة )التدخيــن، وتعاطــي 
الكحــول، والتغذيــة غيــر الصحيــة، وقلــة النشــاط البدنــي(، والعوامــل البيئيــة واالجتماعيــة االقتصاديــة. وســيولى االهتمــام أيضــا للقضايــا المنهجيــة المتعلقــة 
باألبحــاث الوبائيــة والجينيــة التــي تــدرس أثــر هــذه العوامــل علــى الصحــة والمــرض والوقايــة مــن األمــراض الرئيســية ومكافحتهــا. وســيتم التركيــز علــى عوامــل 

الخطــر المتعلقــة باألمــراض غيــر الســارية وإمكانيــات الوقايــة و/أو التخفيــف منهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
1 .)QUALY، PYLL( تقدير عبء أهم االضطرابات الصحية من حيث سنوات العمر المفقود والعجز وسنوات الحياة المعدلة والمفاهيم المماثلة

معرفة عوامل الخطر األكثر شيوًعا لألمراض غير السارية.. 2
مناقشة أهمية وخصائص وبائية االمراض المزمنة )غير السارية(.. 3
مناقشة الخصائص الوبائية لإلصابة.. 4
فهم أهمية الوقاية األولية والفحص في الوقاية من بعض االضطرابات الصحية.. 5

تطبيق مبادئ الوقاية من أكثر االضطرابات الصحية شيوعا في بيئتها )األسرة، مكان العمل، المجتمع(.. 6

األمراض غير السارية 6
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

األمراض الرئيسية غير السارية كمسألة تتعلق بالصحة العامة. 1

احتشاء عضلة القلب . 2

السكتة الدماغية. 3

داء السكري. 4

االورام الخبيثة . 5

العبء على السكان. 6

المخاطر الرئيسية على انماط الحياة: التدخين )السجائر، الشيشة(، إدمان الكحول، الخمول البدني، والتغذية غير الصحية وعوامل الخطر األخرى. 7

ارتفاع ضغط الدم. 8

فرط كولسترول الدم. 9

السمنة. 10

تدابير الرقابة في مجال الصحة العامة. 11

السياسات الصحية والحماية الصحية للسكان. 12

الدعوة الفعالة من أجل حياة صحية. 13

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن األدبيــات تشــير إلــى وجــود عالقــة متســقة بيــن العوامــل االجتماعيــة - االقتصاديــة والصحــة. وكانــت التدابيــر الرئيســية التــي اتخــذت 
للوضــع االجتماعــي االقتصــادي تتلخــص فــي التعليــم والدخــل والمهنــة. وكان التعليــم هــو المقيــاس األكثــر تكــرارا ألنــه ال يتغيــر عــادة )كمــا قــد يتغيــر الدخــل 
أو المهنــة( بعــد ســن الرشــد. ويمكــن الحصــول بســهولة علــى المعلومــات المتعلقــة بالتعليــم، ومــن غيــر المحتمــل أن يؤثــر ضعــف الصحــة فــي ســن الرشــد 
علــى مســتوى التعليــم. وقــد وضعــت البحــوث األخيــرة أدوات محــددة لتقييــم الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الفرديــة. وتشــمل هــذه التدابيــر الحرمــان 
المــادي والحرمــان الــذي ينظــر إليــه علــى أنــه مســارات نفســية واجتماعيــة هامــة تــؤدى إلــى ســوء الصحــة. يهــدف هــذا المســاق الــى اكســاب المتدربيــن بالمعــارف 
المتعلقــة بكيفيــة عمــل المحــددات االجتماعيــة علــى مختلــف المســتويات )الفــرد واألســرة والمجتمــع المحلــي والوطنــي والــدول( وكذلــك اكســابهم المهــارات 

التــي تمكنهــم مــن تقييــم المحــددات االجتماعيــة واالقتصاديــة الرئيســية لصحــة الســكان.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
فهم أن الصحة ليست قضية طبية فقط بل قضية اجتماعية أيضا. 1

تحديد كيفية عمل المحددات االجتماعية على مختلف المستويات )الفرد واألسرة والمجتمع المحلي والوطني والدول . 2
فهم أثر البيئة االجتماعية واالقتصادية على الصحة. 3
ربط القضايا واالتجاهات الرئيسية للديمغرافيا والنمو السكاني والتحضر والشيخوخة بصحة السكان. 4
إجراء تقييم نقدي للخسائر المتفاوتة في الصحة بين السكان والفئات الفرعية السكانية. 5
تقييم المحددات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية لصحة السكان وفقا للتعليم والدخل والمهنة والحرمان المطلق )المادي( والحرمان النسبي. 6
تطبيق المحددات االجتماعية واإلطار الجنسي في صياغة السياسات والتداخالت الصحية وإرشادها. 7

تقدم التفكير االستراتيجي في معالجة أوجه عدم المساواة الصحة وتحديد التدخالت الصحية. 8

المحددات االجتماعية وعدم المساواة 7
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

المنظور التاريخي لعدم المساواة في الصحة. 1
التطورات األخيرة بشأن عدم المساواة في الصحة. 2
 نماذج من المحددات االجتماعية للصحة. 3
المحددات االجتماعية األساسية للصحة. 4
عدم المساواة االجتماعية في الصحة. 5
الصحة والعافية. 6
التحديات االجتماعية الديموغرافية للنمو السكاني. 7
دور التحضر. 8
مسوغ دراسة عبء المرض واإلصابات. 9
 األساس النظري لدراسة عبء المرض واإلصابات. 10
نظام تصنيف دراسة العبء العالمي لألمراض لألمراض واإلصابات وعوامل الخطر. 11

تحديد عبء المرض واإلصابات. 12
العبء المتوقع لألمراض واإلصابات. 13
ديناميات الشيخوخة. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف المســاق إلــى تقديــم نظــرة عامــة واســعة عــن المفاهيــم واألســاليب واألدوات المســتخدمة لتحديــد أولويــات المجتمــع المحلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
األوليــة، وإدارة برامــج الصحــة المجتمعيــة، ورســم السياســات ذات الصلــة، وتقييــم وتطويــر الدعــوة والتعــاون فــي مجــال الشــراكة مــن أجــل التحســين المســتدام 
ــج الصحــة المجتمعيــة  ــات مشــاريع الصحــة العامــة كوســيلة للتحســين المســتمر لنتائ ــد أولوي لصحــة المجتمــع. وســينصب التركيــز بوجــه خــاص علــى تحدي

ونوعيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة. 
وســوف يــزود المتدربــون بالمعــارف والمهــارات الالزمــة إلنشــاء عمليــة قويــة التخــاذ خيــارات صعبــة لتخصيص الرعايــة الصحيــة المجتمعية، واستكشــاف المفاهيم 
المعاصــرة والنهــج واألدوات المتاحــة لتحديــد أولويــات المجتمــع، واالعتــراف بمزايــا وعيــوب أمثلــة تحديــد األولويــات الدوليــة. وســوف يكتســب المتدربــون الكفــاءة 
الالزمــة لتحقيــق الحــد األمثــل مــن تخصيــص مــوارد الرعايــة المحــدودة بيــن المســتفيدين المحتمليــن، ويشــعرون بالنزاهــة المطلوبــة ألفعالهــم والحــد مــن 

التأثيــرات الســلبية الســتراتيجيات التقنيــن. 
وفــي هــذا الســياق، يتســم نمــوذج اإلدارة الكاملــة النوعيــة بأهميــة قصــوى. وســوف يتعلــم المتدربــون كيفيــة ربــط العمليــة بحــل مشــاكل الصحــة العامــة، 
فضــال عــن تحديــد الشــركاء األساســيين وأدوارهــم. سيكســب المتدربــون المهــارات مــن أجــل: التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء فــي صنــع القــرار، وإعــداد التصويــت 
المتعــدد، ووضــع مصفوفــة الختيــار المشــاكل. وســيتعلم المتدربــون كيفيــة وضــع مخطــط لألســباب واآلثــار مــن أجــل تحديــد الحلــول المحتملــة، واالســتفادة 
مــن أدوات مثــل تحليــل نظــام المعلومــات واالتصــاالت، ووضــع خطــة ألنشــطة المشــاريع، ووصــف الوظائــف الالزمــة للتنفيــذ والتقييــم. ترتبــط جميــع الخطــوات 

بمفهــوم بنــاء وعمليــة الدونابديــان.

نتاجات  التعلم : 
بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد أساسيات الرعاية الصحية األولية في المجتمع. 1
شرح دور إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية المجتمعية. 2
تنظيم وقيادة البرامج الصحية في المجتمع. 3

4 .Donabedian مراعاة المبادئ التي وضعها دونابديان

الرعاية الصحية األولية وجودة الخدمات 8
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

تعريفات ومصطلحات الرعاية الصحية األولية. 1
تنظيم مركز المرأة في األردن. 2
أساسيات PHC: ملفات تعريف األطباء والممرضين والموظفين المساعدين. 3
الوصول المتساوي لجميع الناس إلى نظام الرعاية الصحية. 4
نظام اإلحالة إلى الطبقتين الثانية والثالثة )المستشفى، التأهيل(. 5
تحديد األولويات في المجتمع. 6
إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية المجتمعية. 7
الدور في حاالت الرعاية الصحية. 8
9 .PHC زيارة مركز
بناء الدونابديان وعمليتها ونتائجها. 10
مفهوم إدارة الجودة الشاملة. 11

12 .TQM الشركاء األساسيون في
13 .PHC دراسات بحثية عن
تحليل SWOT لضمان جودة PHC عالية. 14

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

الهــدف مــن هــذا المســاق هــو تزويــد المتدربــون بالمعرفــة عــن التاريــخ الطبيعــي لألمــراض والوقايــة والســيطرة علــى أكثــر األمــراض الســارية تواتــرا وأهميــة. 
وســيتناول المســاق المواضيــع التاليــة: مراقبــة األوبئــة )الصحــة العامــة( وتطبيــق أســاليب األوبئــة فــي مجــال التحقيــق فــي تفشــي األمــراض، وتصميــم وإدارة 

برامــج التطعيــم، وتطبيــق األوبئــة الجزيئيــة فــي تشــخيص بعــض األمــراض الســارية والجوانــب الدوليــة للوقايــة مــن األمــراض الســارية الهامــة ومكافحتهــا 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

توعية المجتمع المحلي عن األمراض السارية والمخاطر المحتملة ذات الصلة. 1
تنظيم نظام الرصد. 2
تقصي حاالت تفشي المرض وبدء/تنظيم التدابير المناسبة. 3

اتخاذ التدابير الوقائية وبرامج التطعيم . 4

9 االمراض السارية
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

األمراض السارية الرئيسية كمسألة تتعلق بالصحة العامة. 1

األنظمة الصحية الدولية. 2

التهابات الجهاز التنفسي. 3

السل. 4

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. 5

المالريا. 6

المضادات الحيوية والمقاومة. 7

تدابير التطهير. 8

تنظيم برامج التطعيم. 9

اإلنذار المبكر واالستجابة. 10

المراقبة والتحقيق في تفشي المرض. 11

التدابير الوقائية. 12

اإلرهاب البيولوجي والحرب البيولوجية: االوبئة المتعمدة وتسليح العوامل البيولوجية. 13

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 
تعــد الكــوارث ســواء كانــت طبيعيــة أم مــن صنــع األنســان، أوضاعــا اســتثنائية ينجــم عنهــا عــدم تــوازن بيــن االحتياجــات والمــوارد. وإلدارة مثــل هــذه األوضــاع 
بكفــاءة وفاعليــة يجــب دراســة الوضــع بعمــق وفهــم أســبابه ومعرفــة محدداتــه. لذلــك يتعيــن توفــر مهــارات وكفــاءات خاصــة فيمــن يديــرون هــذا الوضــع للتأكــد 
مــن ضمــان الحــد مــن مخاطــر الكارثــة وتقليــل تأثيراتهــا وكذلــك الوفــاء بالمتطلبــات والحفــاظ علــى تقديــم الخدمــات. لــكل مــا تقــدم يهــدف هــذا المســاق الــي 
توضيــح وشــرح المفاهيــم العامــة والمبــادئ الخاصــة بالكــوارث وطــرق ادارتهــا. والقصــد أن يكــون هــذا المســاق بمثابــة إطــار مفاهيمــي ألولئــك الذيــن ليــس لهــم 

خبــرة فــي مجــال إدارة الطــوارئ وأولئــك الذيــن لــم يتلقــوا تدريــب مســبق حــول إدارة الكــوارث.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تطبيق مختلف المصطلحات المستخدمة في مجال إدارة الكارثة.. 1

استيعاب مفاهيم تقييم الكارثة وإدارتها.. 2
تطوير مختلف انواع خطط طوارئ.. 3
فهم أنظمة ادارة الطوارئ الوطنية واالقليمية.. 4
التنسيق مع انظمة ادارة الطوارئ.. 5

مبادئ إدارة طوارئ الصحة العامة 10
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 برنامج األمراض السارية واالمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

االخالقيات والقيم االنسانية في إدارة الكارثة. 1

تقييم المخاطر . 2

ادارة المخاطر. . 3

مركز عمليات الطوارئ. 4

 اتجاهات الكوارث في المنطقة.. 5

ادارة الكوارث: التعريفات والمفاهيم.. 6

دور القطاع الصحي في إدارة الطوارئ.. 7

نظام قيادة الكوارث.. 8

الكوارث والصحة العامة.. 9

الكوارث والتنمية. 10

االمراض االكثر شيوعا أثناء الكوارث. 11

التعافي واعادة البناء. 12

خطط الطوارئ. 13

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج البرامج ذات األولوية في مجال الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق الــى اكســاب المتربيــن المعــارف والمهــارات التــي تمكنهــم مــن وضــع وتنفيــذ وتقييــم برامــج التوعيــة الصحيــة علــى كافــة المســتويات 
الدوليــة والمحليــة. إن تعزيــز الصحــة أمــر أساســي للصحــة العامــة ويشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن جميــع أنشــطة الصحــة العامــة. وسيســتعرض المتدربــون تطويــر 
ــا، والبيانــات الدوليــة ذات الصلــة. وســيتم دراســة الجوانــب النظريــة والعمليــة  ــاوا، وإعــالن جاكرت تعزيــز الصحــة، ويدرســون الوثائــق الرئيســية مثــل ميثــاق أوت
لتعزيــز الصحــة، واستكشــاف نمــاذج مختلفــة للصحــة وأســاليب تحقيــق التغييــر الســلوكي علــى أســاس الســكان والفــرد. وســيتم استكشــاف قاعــدة األدلــة 

الالزمــة لتعزيــز الصحــة بشــكل فعــال إلــى جانــب أســاليب ومؤشــرات التقييــم.

كمــا ســيتم تعريــف العلمــاء بالمبــادئ األساســية واألســاليب وتطبيقــات الفحــص فــي الكشــف المبكــر والوقايــة مــن المــرض. ســيتم تعليمهــم لحســاب 
المعاييــر األساســية الختبــارات الفحــص: الحساســية، والخصوصيــة، واإليجابيــة، والقيــم التنبؤيــة الســلبية. كمــا ســيتم تقديمهــا للنظــر فــي الجوانــب األخالقيــة 
واالقتصاديــة للفحــص، فضــال عــن تخطيــط وتنظيــم برامــج الفــرز. وســوف يولــى اهتمــام خــاص لتقييــم فعاليــة الفحــص، مثــل التجــارب العشــوائية الخاضعــة 
للســيطرة، واألهالــي المحتمليــن، ودراســات مراقبــة الحــاالت. وتتوفــر أســاليب التقييــم، مثــل الفعاليــة مــن حيــث التكاليــف، والفوائــد المترتبــة علــى التكاليــف، 

وتقييــم التكنولوجيــا. وســوف تــدرس اختبــارات الفحــص علــى عنــق الرحــم والثــدي والــوالدة والمواليــد، إلــخ.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
وصف تطور تعزيز الصحة وشرح أهمية الوثائق الرئيسية الدولية والوطنية لتعزيز الصحة. 1

شرح مجموعة من النماذج النظرية المختلفة لتعزيز الصحة ووصف العمليات المتعلقة بتحقيق تغيير السلوك. 2
تبرير المواضيع ذات األولوية لبرامج تعزيز الصحة في السياق الوطني. 3
تحليل نقدي لمجموعة من األساليب المختلفة المستخدمة في أنشطة تعزيز الصحة. 4

تعزيز الصحة والوقاية من االمراض 11



26
برنامج البرامج ذات األولوية في مجال الصحة العامة

تبرير أهمية اتباع نهج قائم على األدلة في مجال تعزيز الصحة. 5
مناقشة مبادئ الكشف المبكر والوقاية من األمراض الرئيسية. 6
تخطيط وتنظيم برامج الفرز في المجتمع. 7
تطبيق أساليب التقييم المناسبة. 8

المحتوى التدريبي للمساق:

مفهوم ومبادئ أساسية وقيم تعزيز الصحة . 1
تدخالت الحماية الصحية والتعليم الصحي والوقاية مع . 2
النظريات ونماذج التغير السلوكي نحو الصحة. 3
تعزيز الصحة والفئات السكانية الضعيفة. 4
التنفيذ العملي على مستوى المجتمع المحلي. 5
مستشفيات تعزيز الصحة. 6
تقييم قاعدة األدلة والنتائج. 7
األولويات في تعزيز الصحة . 8
همية تقنيات الوسائط المختلفة لتعزيز الصحة. 9
تعزيز الصحة. من خالل الشبكات االجتماعية . 10
النشاط في تعزيز الصحة. 11

دور المقابلة التحفيزية في تغيير السلوك البشري. 12
إدارة برامج تعزيز الصحة. 13
تعزيز الصحة الجنسية واإلنجابية للشباب في األردن وبلدان أخرى.. 14
العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية. 15

طرق التدريب:

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

وصف المساق التدريبي: 

يقــدم هــذا المســاق منظــورا للصحــة العامــة للمســائل الصحيــة الراهنــة للمــرأة. وســوف تتــاح للباحثيــن فــرص البحــث النقــدي عــن مجموعــة واســعة مــن 
المخــاوف الصحيــة للمــرأة، بالنظــر إلــى العوامــل الســياقية. وســيركز محتــوى المســاق علــى العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والثقافيــة والســلوكية 
ــر علــى صحــة المــرأة والمســائل المنهجيــة  والسياســية المرتبطــة بصحــة المــرأة. وســيبحث المتدربــون البرامــج والتدخــالت والخدمــات والسياســات التــي تؤث
للبحــث فــي النــوع االجتماعــي. وتشــمل المواضيــع أيضــا الجوانــب التاليــة: دراســة األوبئــة المتعلقــة بالمخــاوف الصحيــة الرئيســية للمــرأة، وقضايــا الصحــة اإلنجابية 

المختلفــة، والمســائل المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي والصحيــة، والرعايــة الصحيــة، والحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، والعنــف، والشــيخوخة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحليل المسائل الصحية الخاصة بالمرأة وما يترتب عليها من آثار على الصحة العامة. 1

تحديد االتجاهات في الظروف الصحية الرئيسية التي تؤثر على المرأة. 2
فهم منظور دورة الحياة الخاص بتدخالت وبرامج وسياسات صحة المرأة والرعاية الصحية. 3
تحديــد العوامــل الديموغرافيــة والســلوكية والبيئيــة الرئيســية المرتبطــة بصحــة المــرأة وكيفيــة دمــج هــذه العوامــل فــي تدخــالت وبرامــج وسياســات . 4

الصحــة العامــة
وصف التوصيات الحالية للوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه لدى النساء. 5
فهم مفهوم البحوث القائمة على النوع االجتماعي واالختالفات الصحية األساسية بين المرأة والرجل. 6
فهم كيف يمكن أن تؤثر مشاكل جمع البيانات وقياسها على صحة بعض المؤشرات الصحية للمرأة. 7
فهم قيمة وقيود مختلف األدوات التي تستخدم لقياس ومراقبة صحة المرأة. 8
تحديد وجهات النظر والمبادرات العالمية حول صحة المرأة. 9

صحة المرأة 12
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المحتوى التدريبي للمساق:

القضايا المجتمعية الرئيسية في صحة المرأة من منظور عالمي. 1
حقوق اإلنسان، والمسائل األخالقية، ومنظور النوع االجتماعي. 2
التشريعات المتعلقة بوضع المرأة وصحتها في األردن وبلدان أخرى.. 3
التصدي المنهجي للعنف ضد المرأة. 4
العمر المتوقع وعبء المرض وفقا لتحليل النوع االجتماعي واإلحصائي. 5
عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية في صحة المرأة. 6
الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين. 7
جوانب الصحة العامة لسرطان المبيض والثدي والقرفيكس . 8
فحص األمراض الخبيثة لدى النساء. 9
األمراض المنقولة جنسيا وصحة المرأة. 10
التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. 11

المسائل الشاملة في بحوث الصحة العامة: مثال نوع الجنس، والفئات الضعيفة، واإلنصاف، والتالحم االجتماعي، إلخ. . 12
األوبئة المتعلقة بنوع الجنس في تصلب متعدد وتحديات الصحة العامة الجديدة. 13
دور المرأة في الصحة العامة والقيادة. 14

طرق التدريب:

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

وصف المساق التدريبي: 

يــؤدي التصنيــع إلــى تلــوث البيئــة ومســاحاتنا الحيــة، ممــا يتجــاوز الحــدود والقــارات الوطنيــة. ومــن المؤكــد أن التدابيــر الوقائيــة فــي التشــريع يمكــن أن تســاعد، 
بــل وينبغــي لهــا، فــي الحــد مــن هــذه المشــكلة، التــي لهــا أهميــة كبيــرة فــي مجــال الصحــة العامــة. وســوف يقــدم هــذا المســاق للباحثيــن لمحــة عامــة عــن 
المشــاكل البيئيــة الحاليــة )تلــوث الميــاه الســطحية واألرضيــة، ونوعيــة ميــاه الشــرب وإمدادهــا، وتلويــث األغذيــة والمشــروبات، وتلــوث الهــواء داخــل المجتمعــات 
المحليــة أو فــي األماكــن المغلقــة، والضوضــاء المجتمعيــة، وتلــوث التربــة، ومعالجــة الميــاه المســتهلكة والتخلــص منهــا، ومعالجــة النفايــات الصلبــة والتخلــص 

منهــا( والحلــول المقترحــة، فضــال عــن اللوائــح واالتفاقــات الوطنيــة والدوليــة والمفاوضــات الجاريــة.
فضــال عــن ذلــك فــإن العلمــاء ســوف يتعرفــون علــى نهــج »مــكان العمــل الصحــي«. وســوف يتعلمــون االحتمــاالت وأهميــة الوقايــة مــن األمــراض المهنيــة واألمــراض 
المتصلــة بالعمــل واإلصابــات المهنيــة. كمــا ســيتعرف المتدربــون علــى نمــاذج مختلفــة لتنظيــم الصحــة المهنيــة. وفــي هــذا المســاق، ســيتعرف العلمــاء علــى 
تصنيــف الضــرر المهنــي فــي البيئــة الصناعيــة، وهــو مفهــوم القيــم المســموح بهــا إلــى أقصــى حــد ومغــزى الصحــة العامــة. وفــي ســياق الوقايــة مــن األضــرار 
الصحيــة الناجمــة عــن المخاطــر المهنيــة، ســيتعرف المتدربــون علــى أســس الرصــد البيئــي والبيولوجــي وحدودهــا. ومــن أجــل إدراك ومنــع اآلثــار الســلبية 
المحتملــة للبيئــة الصناعيــة علــى البيئــة المعيشــية وصحــة الســكان علــى نطــاق أوســع، ســيولى اهتمــام خــاص لآلثــار المحتملــة لبيئــة العمــل علــى البيئــة 

المعيشــية والعكــس بالعكــس.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد أهم المشاكل البيئية. 1

مناقشة إمدادات مياه الشرب المأمونة ومعالجة مياه الصرف الصحي وغير ذلك من المشاكل البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. 2
تحليــل مصــادر تلــوث الهــواء الرئيســية فــي الهــواء الخارجــي وفــي األماكــن المغلقــة والملوثــات الرئيســية )الكيميائيــة والفيزيائيــة والحيويــة( وتأثيرهــا . 3

علــى صحــة اإلنســان
تقديم مقترحات عملية التخاذ تدابير وقائية مناسبة. 4
وصف أهمية االستهالك الغذائي الصحي )إنتاجه المراقب، وتخزين السالمة، والنقل المناسب، والتوزيع(. 5

الصحة البيئية والمهنية 13
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إدراك أهم العوامل التي تعرض صحة العمال للخطر. 6
اظهار المعارف في تاريخ وتنظيم وتطوير الصحة المهنية. 7
وصف مختلف النماذج التنظيمية في مجال الصحة البيئية والمهنية. 8

المحتوى التدريبي للمساق:

تنظيم خدمات الصحة المهنية في األردن وبلدان أخرى في إدارة الرعاية الصحية.. 1
قائمة األمراض المهنية. 2
اإلصابات في العمل. 3
بيئة العمل والعوامل المؤثرة على صحة العمال/ الموظفين )المسرطنات والحساسية واإلشعاع المؤين(. 4
برامج تعزيز الصحة لبيئة العمل. 5
اللوائح الوطنية والدولية. 6
التلوث البيئي، والتنمية التاريخية، والمنظورات المستقبلية. 7
الصحة البيئية في المنزل. 8
مراقبة الهواء والماء والتربة والغذاء. 9
تلوث وتفاعل في الهواء والماء والتربة . 10
الضوضاء والصحة. 11

معالجة مخلفات المستشفيات. 12
المراقبة واإلشراف. 13
أهمية اتباع نهج متعدد التخصصات. 14

طرق التدريب:

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

وصف المساق التدريبي: 

الهــدف مــن هــذا المســاق هــو إطــالع صانعــي القــرار فــي نظــام الرعايــة الصحيــة والمخططيــن واألطبــاء والمديريــن علــى مبــادئ االقتصــاد الصحــي وتدريبهــم 
ــة. وســوف يســتخدمون هــذه األســاليب لحــل المشــاكل العمليــة التــي يتــم مواجهتهــا فــي العمــل  علــى اســتخدام األســاليب التحليليــة للعلــوم االقتصادي
اليومــي، والتــي تشــمل المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بكيفيــة تخصيــص المــوارد فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، وكيفيــة التخطيــط لتطويــر الخدمــة، وكيفيــة 

تقييــم عملهــا، وتحديــد األولويــات بيــن الخدمــات والبرامــج، وكيفيــة توفيــر االســتدامة الماليــة لنظــام الرعايــة الصحيــة، وكيفيــة تنظيــم الممارســة الخاصــة.
الحقــول المضمنــة فــي هــذه الوحــدة هــي: اإلنصــاف فــي نظــام الرعايــة الصحيــة، وتقديــر االحتياجــات وتحليــل الطلبــات واالســتخدام، وحفــز األنشــطة مــن أجــل 
زيــادة الكفــاءة وتحســين النوعيــة باســتمرار، وتطبيــق طريقــة التقييــم االقتصــادي بقيــاس وتقييــم التكاليــف، وقيــاس وتقييــم نتائــج العمــل وآثــاره علــى صحــة 

النــاس. 
والهــدف مــن هــذا المســاق هــو تزويــد المتدربيــن بالمنظــور االقتصــادي للرعايــة الصحيــة. ولبلــوغ هــذا الهــدف، ســيقوم المتدربــون بمــا يلــي: اكتســاب المعرفــة 
ألساســيات االقتصــاد الجزئــي مــن حيــث انطباقهــا علــى الرعايــة الصحيــة، واستكشــاف طــرق مختلفــة لدفــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة واحتــواء التكاليــف، 
وتطويــر فهــم للتقييــم االقتصــادي، وهــو نــوع مــن التقييــم االقتصــادي يناســب مختلــف المســائل المتعلقــة بتخصيــص المــوارد والقضايــا المتعلقــة بالتقييــم 

االقتصــادي لتحديــد األولويــات.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
فهم المبادئ األساسية لالقتصاد الصحي، فضال عن النظرية األساسية لالقتصاد الجزئي للعرض والطلب. 1

التمييز بين طرق التقييم االقتصادي المختلفة: تحليل خفض التكاليف إلى الحد األدنى، وتحليل فعالية التكاليف، وتحليل التكاليف والفوائد. . 2
فهم آليات السوق في نظم الرعاية الصحية. 3
شرح كيفية قياس وتقدير التكاليف واآلثار المترتبة على تدخالت الرعاية الصحية. 4
إظهار المعرفة األساسية حول كيفية تطبيق االقتصاد على مشاريع البحث حول تقييم الرعاية . 5
فهم المسائل اإلدارية المتعلقة بالشراء. 6

اقتصاديات الصحة 14
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المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ اقتصاديات الصحة. 1
االقتصاد الكلي والصحة. 2
قياس النتائج الصحية والتكاليف ذات الصلة . 3
العرض والطلب وتشكيل األسعار في النظام الصحي. 4
النقص في األسواق في الرعاية الصحية والتأمين الصحي. 5
تمويل نظام الرعاية الصحية. 6
نماذج التأمين الصحي والحوافز ذات الصلة. 7
ديناميات التكلفة في النظام الصحي. 8
القدرة التنافسية لمنظمات الرعاية الصحية: التكاليف واألسعار. 9
الفائدة من حيث التكلفة، الفعالية من حيث التكلفة، وتحليل التكلفة والفوائد . 10
تخصيص الموارد على أساس تحليل التكاليف الهامشية. 11

عملية اتخاذ القرار بشأن تخصيص الموارد الشحيحة. 12
مثال غسيل الكلى مقابل زرع الكلى. 13
مناقشة المائدة المستديرة: المركزية في مقابل الالمركزية في الرعاية الصحية. 14

العروض العلمية للحلقات الدراسية/األعمال الميدانية. 15

طرق التدريب:

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

وصف المساق التدريبي: 

يركــز المســاق التدريبــي علــى سياســة الصحــة العامــة باســتخدام مســاق إدارة السياســات )تحديــد األولويــات، وتحديــد األهــداف، وأهــداف النتائــج والمؤشــرات، 
واعتمــاد سياســة مــن خــالل اإلجــراءات التشــريعية، والميزنــة والتنفيــذ، وتقييــم العمليــة برمتهــا(. ويهــدف المســاق إلــى زيــادة الوعــي بــدور اإلدارة فــي تعزيــز 
النظــم الصحيــة والصحــة العامــة ومســاهمتها الشــاملة فــي وضــع السياســات. ويتعيــن علــى السياســة الصحيــة أن تســتجيب لتحديــات بيئيــة ومجتمعيــة 
واقتصاديــة وجيوسياســية لــم يســبق لهــا مثيــل. بــل يتعيــن عليهــا أن تقــود الطريــق إلــى مســتقبل أكثــر أمنــا وعــدال وإنصافــا للجميــع. وقــد عرفــت اإلدارة 
بأنهــا العمليــة التــي تتفاعــل مــن خاللهــا الحكومــات والمنظمــات االجتماعيــة األخــرى، وتتصــل بالمواطنيــن وتتخــذ القــرارات فــي بيئــة وطنيــة ودوليــة متزايــدة 
التعقيــد واالعتمــاد المتبــادل. وتتطلــب اإلدارة الســليمة للصحــة مجموعــة متــآزرة مــن السياســات، يقيــم العديــد منهــا فــي قطاعــات غيــر الصحــة فضــال عــن 
قطاعــات خــارج الحكومــة، ويجــب أن تدعمهــا الهيــاكل واآلليــات التــي تمكــن مــن التعــاون. إن المشــاكل تتطلــب االســتعانة باألنظمــة التــي تشــتمل علــى 
ــة. فالصحــة  ــة والمحلي ــة المســتويات اإلقليمي ــد أهمي ــة، مــع تزاي ــى العالمي ــة إل مجموعــة واســعة مــن المجتمــع ومســتويات متعــددة مــن الحكــم مــن المحلي
عامــل رئيســي مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي، وهــي بصــورة متزايــدة عنصــر حاســم فــي نمــاذج واســتراتيجيات األعمــال. ويتعيــن علــى الشــركات أن تعيــد توجيــه 
نفســها نحــو إســتراتيجيات مبنيــة علــى قيــم مشــتركة، وهــو مــن شــأنه أن يعــزز مــن قدرتهــا التنافســية فــي حيــن يعمل أيضــا على تعزيــز األجنــدات االجتماعية. 
وتعكــس النهــج الشــاملة للحكومــة والمجتمــع بأســره هــذا الواقــع، وهــي تســتند إلــى إســتراتيجيات تعــزز التعــاون. وقــد تصبــح الحكومــات عرضــة للخطــر أو 
غيــر مفصولــة عندمــا تتســبب السياســات االجتماعيــة االقتصاديــة فــي إحــداث حالــة مــن االضطــراب بيــن الناخبيــن، وخاصــة عندمــا ينظــر إلــى التشــريعات 
والسياســات واالســتراتيجيات باعتبارهــا معيبــة عنــد تطبيقهــا علــى أنظمــة تخطيــط الحكومــة الكليــة، وخاصــة الخدمــات االجتماعيــة، والتعليــم، والصحــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تعريف الحوكمة واإلدارة من أجل الصحة والرفاه. 1

وضع إدارة الصحة العامة ضمن إطار السياسات الصحية . 2
تحسين عملية صنع السياسات في القرن 21. 3
تحديد حدود معالجة قضايا الصحة والرفاه. 4

15 حوكمة صحة السكان ورفاههم



تعريف الحاكمية الجيدة ومؤشرات الحوكمة. 5
اعتبار تأثير اتفاقيات األمم المتحدة الرئيسية على الحاكمية. 6
تحديد المعايير الرئيسية لسياسة اإلدارة المستقبلية. 7

المحتوى التدريبي للمساق:

خلفية تاريخية عن وضع سياسات صحية محددة. 1
فهم السياسة الصحية: العملية السياسية على المستوى المحلي والوطني والدولي. 2
المنظمات الدولية ودورها في الصحة العامة: صندوق النقد الدولي، اليونيسيف، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية. . 3
تقييم أثر أصحاب المصلحة على النظام الصحي. 4
تخطيط تطوير القوى العاملة في المجال الصحي من الناحيتين الكمية والنوعية. 5
مؤشرات توافر القوى العاملة الصحية وجاهزيتها. 6
مساهمة تقييم التكنولوجيا الصحية في اتخاذ قرار سياسي مسبب. 7
أداء النظام الصحي: مؤشرات النظم وتصنيفها. 8
مبادئ اإلصالحات الجارية في مجال الرعاية الصحية في األردن وبلدان أخرى في اإلدارة الصحية.. 9
تصميم إستراتيجية لمكافحة التبغ. 10
سبل دعم السياسات الصحية باألدلة. 11

المؤتمرات الصحية الوطنية والتقارير الصحية. 12
مناقشة المائدة المستديرة: بسمارك بيفيريدج. 13

طرق التدريب:

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