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فــي ظــل التنافــس واحترافيــة العمــل المهنــي فــي القطــاع الصحــي ظهــرت 

الشــهادات المهنيــة لتحقــق االعتمــاد الُمتخصــص فــي أحــد المجــاالت الصحيــة، 

ويتــم الحصــول عليهــا بنــاًء علــى نتيجــة تقييــم لمــدى اإلتقــان أو الكفــاءة فــي 

إدراك المحتــوى والمهــارات، كمــا تشــترط المــزج بيــن الجانــب النظــري مــع 

التركيــز علــى الممارســة والخبــرة المهنيــة.



3
ُأنقر على الشهادة لتعرف المزيد.



ُتمنــح
من ِقبل 
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الشهادة المهنية في جودة الرعاية الصحية
  Certified Professional in Healthcare Quality (CPHQ)

ُتعتبــر واحــدة مــن أهــم الشــهادات فــي المجــال الصحــي، وهــي ُتثبــت اإلنجــاز األكاديمــي و 

االحترافــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، لــذا فــإن الغــرض منهــا يتمحــور فــي عــدة أهــداف وقــد 

يتجاوزهــا، منهــا تعزيــز المعاييــر المهنيــة وتحســين ممارســة الجــودة، توجيــه التقديــر واالهتمــام 

للمهنييــن الذيــن يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن المعــارف والخبــرات الُمكتســبة، وأيضــًا تشــجيع وتعزيــز 

ــة. ــر الُمختصــة بالجــودة فــي المجــال الصحي ــى المعايي الكفــاءة الُمســتمرة والحفــاظ عل

جمعية جودة خدمات الرعاية الصحية
National Association for Healthcare Quality

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://nahq.org/certification/certified-professional-healthcare-quality/
https://nahq.org/certification/certified-professional-healthcare-quality/


ُتمنــح
من ِقبل 
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ُتمنــح الشــهادة لمــن لديهــم مهــارات عاليــة فــي المعاييــر ســامة المرضــى حيــث تمكــن المنظمــات مــن التحقــق مــن مهــارة 
وكفــاءة المرشــح لديهــم وذلــك بعــد اجتيــازه المتحــان يغطــي خمــس جوانــب لســامة المرضــى منهــا: الجانــب الثقافــي والجانــب 
القيــادي باإلضافــة الــى جانــب مخاطــر وحلــول ســامة المرضــى، إلــى جانــب مقاييــس تحســين األداء والعامــل البشــري. حصــل 

علــى هــذه الشــهادة أكثــر مــن 3000 محتــرف ســامة مرضــى مــن أكثــر مــن 20 دولــة. 

الشهادة المهنية في سالمة المرضـى
Certified Professional in Patient Safety (CPPS)

معهد تطوير الرعاية الصحية

تركــز الشــهادة علــى الجانــب العملــي مــن ســامة المرضــى ورعايتهــم، مــن خــال تغييــر ممارســات الفريــق الصحــي، ســواًء 
الممارســات الثقافيــة منهــا أو التكنولوجيــة.

ــرة، فضــاً عــن  ــم والخب ــا مــن التعلي ــة، وتســتلزم مزيًج ــة الصحي ــي الرعاي ــة ألخصائ ــة المهني تقــوم الشــهادة بالرفــع مــن المكان
ــة مــن جهــة  ــة أهمي ــى الحصــول علــى هــذه الشــهادة. ولهــذه الشــهادة المهني ــه إل ــك بالنجــاح في ــذي يؤهل ــار ال إكمــال االختب
المهنييــن، إذا أنهــا ُتســاعدهم فــي إظهــار كفاءتهــم ومهارتهــم فــي هــذا المجــال، أمــا بالنســبة للمؤسســات فــإن أهميتهــا تكُمــن 

فــي أنهــا توفــر ألصحــاب العمــل طريقــة للتحقــق مــن صحــة قاعــدة البيانــات والمهــارات المتعلقــة بســامة المريــض.

Institute for Healthcare Improvenevnt

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

http://www.ihi.org/education/Pages/certified-professional-in-patient-safety.aspx
http://www.ihi.org/education/Pages/certified-professional-in-patient-safety.aspx


ُتمنــح
من ِقبل 
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هــذه الشــهادة ُتعطــي إثباًتــا أن مديــر مخاطــر الرعايــة الصحيــة لديــه مــن اإلمكانيــات والمعرفــة والمهــارات مــا تجعلــه 

قــادًرا علــى التصــرف بطــرق مناســبة فــي بعــض المواقــف الخاصــة.

الشهادة المهنية في إدارة مخاطر الرعاية الصحية
Certified Professional in Healthcare Risk Management (CPHRM)

The American Hospital Association (AHA)
الجمعية األمريكية للمستشفيات

يتولــى المتخصــص فــي إدارة مخاطــر الرعايــة الصحيــة المســؤولية لتحقيــق عــدد مــن األهــداف، التــي قــد تشــمل 

التحقيــق فــي الحــوادث وتحليلهــا وتمييــز اتجاههــا وتقييمهــا وتمويــل المخاطــر وإدارة المطالبــات.

ُتمنــح الشــهادة لمــن لديهــم خمــس إلــى ســبع ســنوات خبــرة بالمجــال الصحــي، وليكــون الفــرد مؤهــاً للحصــول علــى 

هــذه الشــهادة فعليــه اســتيفاء أحــد المتطلبــات األساســية التاليــة:

    1- أن يكون لديه مؤهل علمي عاٍل / خبرة في الرعاية الصحية.

   2- خبرة في إدارة المخاطر.

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://www.aha.org/career-resources/certification-center/cphrm
https://www.aha.org/career-resources/certification-center/cphrm


ُتمنــح
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هــو احــد المؤهــات العالميــة التــي تؤهــل حاملهــا للعمــل فــي مجــال مكافحــة العــدوى وهــو احــد 

ــك  ــراف ب ــة JCI لاعت ــفيات االمريكي ــاد المستش ــة اعتم ــر هيئ ــترطها معايي ــي تش ــية الت ــات الرئيس المتطلب

كاخصائــي مكافحــة عــدوى وهــي اكبــر هيئــة العتمــاد المستشــفيات فــي العالــم

ــه متخصصــه فــي مجــال مكافحــه  ــة امريكي ــا هيئ ــل جامعــه وانمــا تمنحه ــح مــن قب ــا ال ُتمن والســبب انه

ــوق  ــي س ــم ف ــب باالس ــهاده تطل ــذه الش ــذا ه ــال .. ل ــذا المج ــي ه ــوى ف ــك االق ــا ش ــر ب ــدوى وتعتب الع

العمــل كمؤهــل للتوظيــف فــي وظيفــة اخصائــي مكافحــه عــدوى فــي كل المنشــآت الصحيــه .

يتطلــب البرنامــج ســنتين خبــرة بمجــال مكافحــة العــدوى، وتمنــح الشــهادة االحترافيــة لمــن اتقــن الوقايــة 

مــن العــدوى ومكافحتهــا. CIC االختبــار الــذي يقيــس المعرفــة والمهــارات والقــدرات األساســية المتوقعــة 

مــن المهنييــن العامليــن فــي مجــال الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا.

الشهادة المهنية في مكافحة العدوى

Certified Board of Infection Control
مجلس مكافحة العدوى والوبائيات

Certified in Infection Control (CIC)

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://www.cbic.org/CBIC/Get-Certified.htm
https://www.cbic.org/CBIC/Get-Certified.htm
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The Certified Professional in Healthcare Information and Management Systems (CPHIMS)
The Certified Associate in Healthcare Information and Management Systems (CAHIMS)

تعكــس شــهادة )CPHIMS( المعرفــة بمجــال المعلوماتيــة الصحيــة والتوســع فــي مجــاالت 

الصحــة االلكترونيــة كمــا انهــا تعطــي حامليهــا ميــزة تنافســية بســوق العمــل. تحتــاج الشــهادة الــى 

التجديــد كل ثــاث ســنوات.

وهــي شــهادة ُتقدمهــا منظمــة )HIMSS( وتســتهدف الممارســين الصحييــن وكذلــك متخصصــي 

التقنيــة )IT( لخلــق مجــال يجمعهــم ببعضهــم البعــض لتحقيــق الغايــة مــن الفعاليــة والكفــاءة.

ــل وذوي  ــن األوائ ــكل مــن المهنيي ــع المعرفــة ل ــا لتوســيع وتنوي ُتعــد شــهادة  )CAHIMS( طريًق

الخبــرة األكبــر.

الشهادات المهنية في المعلوماتية الصحية 

ُتمنــح
Healthcare Information and Management Systems Society, Inc. (HIMSS)من ِقبل 

جمعية ادارة المعلومات واالنظمة الصحية 

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://www.himss.org/resources-certification/overview
https://www.himss.org/resources-certification/overview


ُتمنــح
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الشهادة المهنية في تحسين تجربة المريض

شــهادة الـــ)CPXP( هــي شــهادة ُتعنــى بتحســين تجربــة المريــض، ويتــم تقديــم هــذه الشــهادة بواســطة معهــد 

تجربــة المرضــى PXI. تحقيــق هــذه الشــهادة ُيســاعد علــى إبــراز التــزام الفــرد بالمهنــة والمقــدرة علــى الحفــاظ علــى 

ــة المريــض. ليكــون المتقــدم مؤهــاً للحصــول علــى  ــة فــي دعــم وتوســيع مجــال تجرب المهــارات والمعرفــة الحالي

الشــهادة، يجــب أن يكــون لديــه خبــرة مهنيــة ال تقــل عــن 3 ســنوات فــي أي مكانــة أو خبــرة متعلقــة بالتجربــة 

مــع المريــض مــن مختلــف الجهــات ســواء كانــت التجربــة مــن خــال تقديــم الرعايــة الصحيــة المهنيــة مثــل األطبــاء، 

ــر الســريرية. الممرضيــن، أو غيرهــم مثــل المديريــن التنفيذييــن والخدمــات المســاعدة وغيرهــا مــن أدوار الدعــم غي

اكتســبت هــذه الشــهادة االحترافيــة شــهرتها وتميزهــا، والن جميــع المنشــآت الصحيــة تســعى جاهــدة لتحســين تجربــة 

المريــض ســيكون مــن الســهل تحقيــق ذلــك عنــد وجــود كادر مميــز ومؤهــل يســاهم فــي منــح المريــض تجربــة مميــزة 

اثنــاء تلقيــه الرعايــة الصحيــة.

Certified Patient Experience Professional 

Patient Experience institute  Pxi
معهد تحسين تجربة المريض

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://pxinstitute.org/page/CPXPExamOverview
https://pxinstitute.org/page/CPXPExamOverview
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شــهادة )CHBME( تؤكــد أن لديــك مــن المعرفــة و المهــارات مــا يتوافــق مــع إلمعاييــر المحــددة وُتظهــر هــذه 
الشــهادة أن الشــخص محتــرف وموثــوق بــه وقادرعلــى النقــاش ومؤهــل للمســائلة فــي إدارة دورة اإليــرادات 

المهنيــة.
ولهذه الشهادة مميزات على المستوى الشخصي وعلى مستوى المنظمة ومنها :

Certified Healthcare Business Management Executive (CHBME)
الشهادة المهنية في إدارة األعمال التنفيذية للرعاية الصحية

أنه يزيد من مصداقيتك لمقدمي الخدمات.

يؤكد التزامك بالتعليم والبقاء على اتصال مع التغييرات.

يؤكد بأن لديك القدرة على زيادة قوتك في الكسب وايجاد فرص عمل جديدة.

ــن  ــل م ــن أن تقل ــر ويمك ــيء الكبي ــة الش ــن المعرف ــك م ــركتك تمل ــأن ش ــهادة ب ــذه الش ــى ه ــك عل ــد حصول يؤك

مخاطــر عــدم االمتثــال، وأنهــا تمثــل التميــز المؤسســي وتلتــزم بخدمــات إدارة دورة االيــرادات القويــة.

ُتمنــح
The Healthcare Business Management Association (HBMA)من ِقبل 

جمعية ادارة اعمال الرعاية الصحية

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://www.hbma.org/content/certification/about-the-chbme
https://www.hbma.org/content/certification/about-the-chbme
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الشهادة المهنية في إدارة األعمال التنفيذية للرعاية الصحية

ــة  ــة الصحي ــم الرعاي ــي نظ ــف ف ــج مكث ــن، البرنام ــادة الصحيي ــذي للق ــج تنفي ــن برنام ــارة ع ــو عب ه

الكنديــة يعمــل علــى تطويــر الفــرد فــي الثقافــة التنظيميــة وتغييــر األنظمــة الصحيــة عــن طريــق 

ــة.  ــات الحديث ــل الممارس ــل أفض ــي تمث ــات الت األدوات والعملي

وهــذه الشــهادة ُتمّكــن قــادة الصحــة مــن اكتســاب رؤى قّيمــة حــول ممارســات القيــادة الصحيــة 

األكثــر تقدًمــا وأن يصبحــوا أكثــر قــدرة علــى القيــادة المنظمــة.

علــى الراغــب فــي الحصــول علــى الشــهادة يجــب أن يكــون لديــه علــى األقــل  درجــة علميــة عاليــه 

مــع خبــره ال تقــل عــن ســنتين فــي المنظمــات الصحيــة.

شهادة التنفيذي الصحي المعتمد
Certified Health Executive(CHE) 

CANADIAN COLLEGE OF HEALTH LEADERS
الكلية الكندية لقادة الصحة

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://cchl-ccls.ca/site/pd/CHE?nav=sidebar
https://cchl-ccls.ca/site/pd/CHE?nav=sidebar


ُتمنــح
من ِقبل 

12

تضيــف الشــهادة االحترافيــة التنفيذيــة فــي القيــادة الصحيــة قيمــة للقــادة الصحييــن الحاصليــن 

ــزود  عليهــا والمنظمــات التــي يعملــون بهــا باإلضافــة الــى القيمــة المضافــة للمجتمــع اجمــع. ت

هــذه الشــهادة الحاصليــن عليهــا بالمعلومــات األساســية فــي إدارة المنظمــات الصحيــة وتجعــل 

لهــم ميــزة عــن غيرهــم مــن المتخصصيــن بنفــس المجــال.

زمالة الكلية األمريكية للتنفيذيين الصحيين
Fellow of the American College of Healthcare Executives (FACHE)

وتوضــح هــذه الشــهادة أن الشــخص الحاصــل عليهــا هــو محتــرف فــي اإلدارة الصحيــة ويفــي 

بالمتطلبــات التعليميــة والمهنيــة وُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، وحصــول الشــخص عليهــا ُيعّظــم 

مــن امكانياتــه المهنيــة.

ُتمنــح
من ِقبل 

الكلية األمريكية للتنفيذيين الصحيين
The American College of Healthcare Executives (ACHE) 

ُأنقر للعودة لقائمة الشهادات.

https://www.ache.org/fache
https://www.ache.org/fache
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نساعدك في الوصول للشهادات المهنية

https://twitter.com/health_courses
https://twitter.com/health_courses
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أ. عبدالرحمن المزروع
أ. أسامة بن سلمان

أ. 
أ. 

أ. 
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