
نبذة عن البرنامج:
يسعى برنامج الدكتوراة لتعزيز دور  كلية الصحة العامة في تحسين الوضع الصحي 
عالية  كفاءة  ذوي  ومهنيين  وأكاديميين  باحثين  تخريج  عبر  مجتمعات صحية   وخلق 
المعرفة في مجال  والمجتمعية وتطوير  الصحية  القضايا  البحث في  قادرين على 
والتغيير ورسم  التطوير  على  القدرة  لديهم  قياديين  اعداد   وأيضا  العامة،  الصحة 
30 ساعة معتمدة  48 ساعة معتمدة منها  البرنامج من  السياسات الصحية. يتكون 
تغطي مساقات مختلفة يتم من خاللها تقديم أحدث ما توصلت إليه العلوم واألبحاث 

المتعلقة بالصحة العامة، إضافة الى 18 ساعة لألطروحة البحث. 

هدف البرنامج:
الهدف العام هو تخريج باحثين وأكاديميين وقياديين ذوي كفاءة عالية  القادرين على  
المساهمة في تحسين الوضع الصحي وانتاج المعرفة في مجاالت الصحة العامة.

شروط القبول:
الحصول على درجة الماجستير في مجاالت الصحة العامة من جامعة معترف بها   •

من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العملي الفلسطينية.
أال يقل معدل الماجستير عن تقدير جيد جدا.   •

اجتياز امتحان TOEFL  بحد االدنى هو 550 أو ما يعادله من االمتحانات   •
المعتمدة. 

الحصول على رسالتي  توصية من أكاديميين والمؤسسات التي يعملون فيها.  •

اجتياز المقابلة الشخصية مع لجنة  قبول  البرنامج.  •

مدة ومكان الدراسة:
تستغرق مدة الدراسة في البرنامج ثالث سنوات كحد أدنى في حرم جامعة القدس 

– أبوديس، أو  في حرم غزة.

برامج الدكتوراه في الصحة العامة

الساعة المعتمدة

عدد ساعات الكلية

رسوم التسجيل

عدد سنوات الدراسة
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شيكل

شيكل
 رسوم الفصل االول  9 ساعات

معتمدة



الخطة االسترشادية:

الفصل الدراسي الثالث الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي االول

مجموع الساعات المعتمدة:9مجموع الساعات المعتمدة: 9مجموع الساعات المعتمدة:9

الفصل الدراسي السادسالفصل الدراسي الخامس: الفصل الدراسي الرابع 

مجموع الساعات المعتمدة:9مجموع الساعات المعتمدة:6مجموع الساعات المعتمدة:6 

الخطة االسترشادية:

FIRST YEAR
First semester (9 CRH)

 Course Course No CRH
Health Policy and Leadership

القيادة والسياسات الصحية  8806904 3

Quantitative Research in Health
البحث الكمي في الصحة

8806901 3

Advanced Biostatistics
أحصاء متقدم 8806903 3

Second semester (9 CRH)
Course Course No CRH

Qualitative Research in Health
البحث النوعي في الصحة 8806902 3

Global Health
الصحة العالمية 8806918 3

Elective
مساق اختياري 3

SECOND YEAR
Third semester (9 CRH)

Course Course No CRH
Research proposal writing

كتابة مقترح البحث
8806905 3

Electives†
مساق اختياري 3

Elective †
مساق اختياري 3

Comprehensive qualifying exam 8806900 (after finishing 18 CRH)
Fourth semester (6 CRH)

Course Course No CRH
Elective †

مساق اختياري 3

Dissertation I
االطروحة 8806999 3

THIRD YEAR
Fifth semester (6 CRH)

Course Course No CRH
Dissertation II

االطروحة
8806999 6

Sixth semester(9 CRH)
Dissertation II

االطروحة 8806999 9

 مجاالت عمل الخريجين في
الصحة العامة

يمكن البرنامج الخريجين من 
العمل كباحثين وأكاديميين 

وخبراء في مجاالت الصحة العامة. 
كما سيمكنهم البرنامج من 

تولي مناصب قيادية واستشارية 
في المجاالت الصحية والعمل 

كمقيمين للبرامج الصحية، 
كما سيتيح لهم الحصول على 

فرصة للعمل في أماكن مختلفة 
مثل الجامعات ومؤسسات 

الرعاية الصحية المختلفة سوءا 
في المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية والمنظمات الدولية


