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.برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة

مقدمة

مــن الحقائــق الثابتــة ان األبحــاث تعتبــر ذات قيمــة عاليــة وهــي األداة التــي تتيــح إطــاع العامليــن فــي مجــال الصحــة العامــة علــى القضايــا ذات األهميــة لتطويــر 
قطــاع الصحــة العامــة ومثــل هــذه القضايــا ربمــا تشــمل أحــدث االتجاهــات الخاصــة باألمــراض وعوامــل الخطــورة وأنمــاط تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة ومخرجات 

تداخــات الصحــة العامــة والقــدرات التشــغيلية لنظــام الصحــة.

ان األبحــاث تلقــي الضــوء أيضــً علــى تكاليــف الرعايــة الصحيــة واســتخداماتها وعلــى العــرض والطلــب ولتقديــم خدمــات الصحــة العامــة. وبشــكل أكثــر تحديــدًا 
تعمــل نتاجــات األبحــاث علــى التأثيــر فــي سياســات الصحــة العامــة علــى مختلــف المســتويات المحليــة أو شــبه الوطنيــة وعلــى المســتويات الوطنيــة والدوليــة. 
لــذا فإنــه مــن األهميــة بمــكان اكتســاب العامليــن فــي مجــال الصحــة العامــة معرفــة المبــادئ األساســية للبحــث العلمــي بمــا يجعلهــم علــى درايــة تامــة بالمهــارات 

المطلوبــة لتطبيــق مبــادئ األبحــاث علــى ممارســات الصحــة العامــة.

ان األبحــاث الطبيــة والصحيــة فــي منطقــة شــرق البحــر المتوســط ينظــر اليهــا بأنــه يشــوبها القصــور عندمــا تقــارن باألبحــاث التــي تجــري فــي مناطــق أخــرى مــن 
العالــم. وهــذه النتاجــات ربمــا تعــزى الــى حقيقــة أن بعــض العامليــن بالصحــة العامــة تنقصهــم المعرفــة الازمــة إلجــراء األبحــاث؛ حيــث نجــد أن تدريــس مناهــج 
البحــث فــي بعــض الجامعــات ليســت مطابقــة للمعاييــر الدوليــة وربمــا يحتــاج الطــاب إلــى المزيــد مــن الممارســة العمليــة فيمــا يتعلــق بتدريــس مناهــج التعليــم 

وتضمينهــا فــي المناهــج الدراســية حتــى يكونــوا علــى درايــة تامــة بمفاهيــم البحــث العلمــي.

ولتجســيد هــذه الفجــوة المعرفيــة، يعمــل هــذا البرنامــج علــى تبنــي مهــارات عمليــة للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجــه الباحثيــن ممــن تنقصهــم الخبــرة 
والذيــن يســعون إلــى نشــر نتاجــات أبحاثهــم، ويمكــن هــذا البرنامــج المتدربيــن علــى عمليــة إجــراء االبحــاث وكتابــة مقاالتهــا وكيفيــة نشــر ابحاثهــم فــي مجــات 

مرموقــة. 
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برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة.
المساق 1: مقدمة عن منهجيات البحث العلمي

المساق 2: تصميم البحث العلمي
المساق 3: المفاهيم األساسية في منهجية البحث العلمي

المساق 4: االبحاث التطبيقية في الصحة العامة
)Epi Info( المساق 5: ابي انفو

Excel )المساق 6: جداول البيانات )اكسل

برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات 9-5(.
المساق 7: منهجيات البحوث المتقدمة
المساق 8: الطرق اإلحصائية المتقدمة

المساق 9: الحزمة اإلحصائية الخاصة بالعلوم االجتماعية 
.)SPSS(

المساق 10: كتابة األبحاث العلمية

اجراء بحث تطبيقي )الستكمال متطلبات 
شهادة دبلوم عالي(

هنالك 10 مساقات تدريبية ضمن ثاثة برامج:

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

Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA(
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مقدمة عن منهجيات البحث العلمي

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعــد هــذا المســاق بمثابــة مقدمــة عــن االبحــاث والهــدف منــه هــو توضيــح أهميــة البحــث مــع إبــراز حقيقــة أن البحــث فــي مجــال الصحــة العامــة يمكــن أن يجــرى 
فــي أوضــاع محــدودة المــوارد. ويتيــح هــذا المســاق للمتدربيــن إمكانيــة مناقشــة الــدور الــذي تلعبــه االبحــاث فــي مجــال الصحــة العامــة والعمــل علــى تطويــره كمــا 
يمكنهــم مــن توضيــح أنــواع االبحــاث ووضــع قائمــة بالخطــوات الواجــب اتباعهــا فــي مشــروع البحــث. كمــا يتيــح هــذا المســاق لهــم أيضــً إمكانيــة اختيــار أحــد أنــواع 
االبحــاث التــي يرغبــون فــي إجرائهــا فــي مشــروعاتهم وخططهــم وهــذا المســاق الــذي يقصــد منــه تــرك انطبــاع لــدى المتدربيــن بــأن باســتطاعتهم إجــراء بحــوث 

الصحــة العامــة بشــكل مســتقل. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
توضيح دور االبحاث في التنمية والتطوير.. 1

مقارنة أنواع االبحاث )النوعية والكمية والمختلطة(.. 2
تحديد وترتيب أولويات المشكات إلجراء االبحاث.. 3
تحليل مشكلة البحث والتفريق بينها وبين الفرضيات.. 4
تطبيق الخطوات المتبعة في إجراء االبحاث.. 5
صياغة فرضيات للبحث.. 6
تحديد األخطاء من النوع األول واألخطاء من النوع الثاني في البحث والتعقيدات التي تنشأ عنها.. 7
فهم المسائل األخاقية عند إجراء االبحاث.. 8

1
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المحتوى التدريبي للمساق:

البحث وأهميته في التطوير.. 1
أنواع االبحاث واستخداماتها وتطبيقاتها.. 2
الدراسات السابقة واالبحاث االستقصائية.. 3
تحليل المشكلة ومعرفتها وإعطاءها األولوية.. 4
صياغة فرضيات البحث وأهدافه.. 5
الفرضيات الصفرية والفرضيات البديلة.. 6
أخطاء النوع األول وأخطاء النوع الثاني.. 7
عملية البحث. . 8
االعتبارات األخاقية في االبحاث العلمية.. 9

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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تصميم البحث العلمي

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يقدم هذا المساق إرشادات بشأن كيفية تصميم مختلف االبحاث ويهدف الى تمكين المتدربين من اختيار مجال دراساتهم أو اختيار مشروع أبحاثهم.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
توضيح والتفريق بين مختلف أنواع االبحاث.. 1

كتابة تقارير حالة أو سلسلة حاالت.. 2
تحديد وتطبيق تصميم الدراسة األكثر مائمة لمشاريع البحث.. 3

2
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المحتوى التدريبي للمساق:

أنواع االبحاث: )غير التداخلية أو القائمة على الماحظة واألبحاث التداخلية(.. 1
الدراسات االستقصائية.. 2
الدراسات الوصفية.. 3
الدراسات التحليلية.. 4
التقارير المتعلقة بحالة معينة وبحاالت متعددة.. 5
الدراسات البيئية.. 6
الدراسات المقطعية.. 7
دراسات الحالة والشاهد.. 8
الدراسات األترابية.. 9
التصاميم التجريبية وشبه التجريبية.. 10
الدراسات السريرية.. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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المفاهيم األساسية في منهجية البحث العلمي

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يتيــح هــذا المســاق للمتدربيــن تعلــم مختلــف المفاهيــم فــي منهجيــة البحــث. كمــا يشــتمل هــذا المســاق علــى إجــراء تماريــن تمكنهــم مــن تعلــم كيفيــة 

اختيــار المفاهيــم التــي تائــم مشــروعاتهم البحثيــة. كمــا ويعمــل علــى بنــاء قدراتهــم فــي مجــال جمــع عينــات أبحاثهــم وحســاب حجــم العينــة واســتخدام 

ــات.  األدوات المناســبة وتقنيــات جمــع البيان

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

تعريف متغيرات البحث.. 1

تحديد مجتمع الدراسة.. 2

استخدام تقنيات جمع العينات المناسبة.. 3

معرفة الفرق بين خطأ العينات العشوائية والتحي.. 4

حساب حجم العينة بالنسبة لتصاميم دراسات مختلفة.. 5

استخدام تقنيات وأدوات جمع بيانات مختلفة.. 6

3
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المحتوى التدريبي للمساق:

المتغيرات.. 1

مجتمع الدراسة.. 2

مقدمة عن جمع العينات.. 3

العينات في االبحاث الكمية والنوعية.. 4

العينات غير االحتمالية.. 5

العينات االحتمالية.. 6

العينات واألخطاء العشوائية.. 7

األخطاء غير ذات الصلة بجمع العينات.. 8

مقدمة عن حجم العينة:. 9

حساب حجم العينة في االبحاث الكمية والنوعية. •

تحديد حجم العينة. •

مقدمة عن أدوات جمع البيانات في األبحاث الكمية والنوعية.. 10

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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األبحاث التطبيقية في الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يمكن هذا المساق المتدربين من اختيار موضوعاتهم ويتيح لهم إمكانية إعداد ملخص عن مفاهيم البحث التي تعلموها وكتابة مذكرة مفاهيمية.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 1

تحديد الموارد إلجراء مراجعة الدراسات السابقة.. 2

تشذيب/ تحسين أهداف وفرضيات البحث.. 3

تجهيز منهجية البحث.. 4

تطوير مذكرة لمفهوم البحث.. 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

4
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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
كيف تطور مذكرة مفهوم موضوع وتوسعها لتصبح بروتوكول بحث.. 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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 EPI INFO برنامج ابي انفو

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

برنامــج Epi info هــو برنامــج إحصائــي إلدارة البيانــات يعمــل تحــت مايكروســوفت وينــدوز لممارســي الصحــة العامــة. يســمح البرنامــج بإنشــاء المســح اإللكتروني 
وإدخــال البيانــات وتحليلهــا. فهــو يمّكــن المشــاركين مــن تطويــر االســتبيانات مــن حيــث الشــكل وتخصيــص عمليــة إدخــال البيانــات وتحليلهــا باســتخدام 

اإلحصائيــات الوبائيــة وتطويــر الخرائــط والرســوم البيانيــة. ســتوفر الــدورة التدريبيــة الخبــرة العمليــة كمــا ســتوفر التماريــن والمــواد الازمــة للبرنامــج.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تصميم نماذج إدخال بيانات بسيطة باستخدام »مصمم النموذج«.. 1

إدخال البيانات على النماذج باستخدام رمز التحقق.. 2
3 ..Epi إدخال السجات والمعلومات على نموذج
قراءة مصادر البيانات المتعددة واالستفادة من لوحة البيانات المرئية والتحليل التقليدي لمعالجة إدارة البيانات وتحليلها. . 4
انشاء إحصائيات من الترددات وجداول 2 × 2 وأوامر المعدالت.. 5
6 ..Word أو Excel أو HTML اخراج النتائج إلى صيغ
شرح معلومات برنامج Epi Info على اجهزة اندرويد.. 7
 انشاء خرائط.. 8

5
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.برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن برنامج Epi info وعملية البدء . 1

إنشاء االستبانات في نموذج مصمم. 2

إدخال البيانات والتحقق منها باستخدام رمز التحقق. 3

4 . Epi info إدخال البيانات واستخدام حزمة البيانات

تحليل البيانات باستخدام التحليل التقليدي. 5

تحليل البيانات باستخدام لوحة العدادات البصرية باستخدام األدوات . 6

 إنشاء خرائط. 7

استخدام برنامج Epi info على اجهزة اندرويد. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.  •

 التدريب عن بعد. •
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.برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة

 EXCEL )برنامج جداول البيانات )اكسل

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعــد اكســل Excel جــزًءا مــن تطبيــق جــداول البيانــات فــي مايكروســوفت. االكســل هــو أداة لتنظيــم وأداء الحســاب علــى البيانــات، يمكــن تحليــل البيانــات، 
وحســاب اإلحصائيــات، وإنشــاء الجــداول، والرســوم البيانيــة. تــم تصميــم هــذا المســاق لتزويــد المشــاركين بالمعرفــة والمهــارات التــي يمكــن تطبيقهــا عنــد 

إجــراء أنشــطة رصــد بيانــات الصحــة العامــة فــي عملهــم اليومــي.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
1 ..Excel (UI( التنقل داخل واجهة مستخدم

أدخال البيانات وتنسيقها إلنشاء قاعدة بيانات.. 2
 استخدام الصيغ والوظائف لتحليل البيانات.. 3
 تنظيم البيانات عن طريق الفرز والتصفية.. 4
 إنشاء رسم بياني ومنحنى وبائي ورسم بياني خطي من مجموعة بيانات.. 5
 إعداد وطباعة ورقة عمل.. 6

6
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.برنامج أساسيات البحث العلمي في الصحة العامة

المحتوى التدريبي للمساق:

1 .Microsoft excel مقدمة عن ميكروسوفت اكسل
واجهة المستخدم. 2
إدخال البيانات وتحريرها. 3
جودة البيانات. 4
تحليل البيانات )الوظائف والصيغ(. 5
الجدول المحوري. 6
تصور البيانات. 7

إعداد الصفحة وطباعتها. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

منهجيات البحوث المتقدمة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يتنــاول هــذا المســاق منهجيــات االبحــاث الوبائيــة فــي الصحــة العامــة والمجــال الطبــي، فهــو يغطــي منهجيــات واســعة بمــا فيهــا تصميــم الدراســات الحديثــة 
والمقاييــس الوبائيــة والعوامــل المشــوهة وقيــاس الخطــأ. الهــدف الرئيســي مــن هــذا المســاق هــو تعزيــز مقــدرة المتدربيــن علــى تصميــم وإجــراء دراســات 

بحثيــة كفــؤة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
فهم نقاط القوة والضعف والمبادئ الخاصة بتصميم مختلف منهجيات الدراسات الحديثة.. 1

معرفة مقاييس قوة العاقة بين المتغيرات وتفسيرها.. 2
معرفة المصادر المحتملة لانحياز وفهم كيفية السيطرة على االنحياز بوضع التصميم المناسب للدراسة.. 3
معرفة المصادر المحتملة لالتباس ) confounding( وفهم كيفية التعامل معها عند وضع التصميم وتحليل الدراسات الوبائية.. 1

معرفة مفهوم السببية ونماذجها.. 2
استيعاب مفاهيم الصاحية والدقة والعشوائية، الخطأ المنهجي وخطأ التصنيف التمايزي وغير التمايزي.. 3

7
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

المحتوى التدريبي للمساق:

مراجعة لمنهجيات االبحاث الصحية.. 1
منهجيات االبحاث الحديثة.. 2
مقاييس قوة العاقة بين المتغيرات.. 3
المصادر المحتملة لانحياز. 4
السببية.. 5
المصداقية وقياسها.. 6
التعامل مع مهددات المصداقية.. 7
وضع إستراتيجيات لتحسين مستوى دقة الدراسة.. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

الطرق اإلحصائية المتقدمة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يــزود هــذا المســاق المتدربيــن بالمهــارات الضروريــة التــي يحتاجونهــا للقيــام بتحليــل البيانــات اإلحصائيــة التابعــة لألبحــاث الصحيــة والرعايــة الصحيــة وإدارتهــا 
والســجات الطبيــة اإللكترونيــة واإلحصائيــات الحيويــة وســجات المــرض وقاعــدة بيانــات البحــث ويعــزز هــذا المســاق مــن قــدرة المتدربيــن علــى اســتخدام 
الطــرق اإلحصائيــة المناســبة إلجــراء التقديــرات واالســتدالل بهــا. كمــا ويســاعد المتدربيــن علــى فهــم أفضــل للنمــاذج اإلحصائيــة المتعلقــة بالبيانــات المســتمرة 

والثنائيــة وافتراضاتهــا وتحليــل البيانــات المترابطــة وتحليــل البيانــات الطوليــة واســتخدام البرامــج االحصائيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

إظهار القدرة على إجادة المفاهيم الضرورية الختبار الفرضيات واالستدالل اإلحصائي.. 1

تطبيق المفاهيم اإلحصائية األساسية الشائع استخدامها في العلوم الصحية والمعلومات الصحية.. 2

إجراء تحليات إحصائية باستخدام طرق إحصائية مائمة للبيانات الحيوية.. 3

تفسير البيانات واستنتاج خاصات وإعداد تقارير إحصائية.. 4

8
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

المحتوى التدريبي للمساق:

مراجعة اإلحصاءات الوصفية:. 1
مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. •
الرسوم البيانية. •

اختبار الفرضيات وتقييمها.. 2
اختبار t المستقل.. 3
4 ..Chi-square اختبار
5 .ANOVA اختبار
تحليل القياسات المتكررة.. 6
معامل االرتباط. . 7
تحليل االنحدار.. 8
تحليات البقاء.. 9
10 ..)General linear models( النماذج الخطية العامة
التحليل العاملي. 11

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

  IBM SPSS - الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

فــي هــذا المســاق ســوف يتعلــم المتدربــون الســمات الرئيســية للبرنامــج بمــا فــي ذلــك إنشــاء ملــف بيانــات جديــد فــي IBM SPSS جاهــزة للتحليــل، فضــا عــن 
بعــض تقنيــات إدارة البيانــات، واإلجــراءات اإلحصائيــة األكثــر تقدمــا التــي تتوفــر فــي SPSS. تــم تصميــم الــدورة التدريبيــة لتوفيــر تدريــب مكثــف ألحــدث نســخة 
مــن الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS(، والمعروفــة اآلن باســم إحصــاءات IBM SPSS. يجمــع التدريــب بيــن المحاضــرات وجلســات التدريــب العملــي، 
ويتضمــن تحليــا لمجموعــة فرعيــة مــن مجموعــة بيانــات كبيــرة. يجــب أن يكــون لــدى المتدربين معرفــة بالمفاهيم اإلحصائية األساســية وينبغــي أن يكون لديهم 
خبــرة فــي عمليــات الحاســوب باســتخدام MS Windows. الخبــرة مــع SPSS ليســت ضروريــة، علــى الرغــم مــن أن الفهــم األساســي لغــرض ووظائــف البرنامــج 

مفيد.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
فهم السمات الرئيسية للبرمجيات.. 1

2 ..SPSS إدارة بيانات التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية
استخدام تقنيات التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية لتلخيص البيانات ووصفها.. 3
تطبيق إجراءات تحليل إحصائي اجتماعي SPSS أكثر تقدمً لتحليل البيانات.. 4
إجراء تحليل إحصائي مستقل قائم على نوع المخرجات وتصميم الدراسة.. 5
تفسير النتائج وتقديمها.. 6

9
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية.. 1

المدخات وفرز البيانات:. 2
تحديد المتغيرات. •
إدخال البيانات يدويً. •
إدخال البيانات آليً واستدعاء الملفات. •

التعامل مع البيانات:. 3
نقل البيانات. •
صياغة قواعد الملفات والنصوص. •
إدارة المخرجات. •

التحليل الوصفي للبيانات:. 4
توزيع تكرار الحدوث. •
مقاييس النزعة المركزية. •
مقاييس التشتت. •

اختبار إحصائي:. 5
الوسائل. •
اختبار المقارنة. •
اختبار المعامل المستقل ذو االتجاه الواحد. •
• .Chi-square اختبار
االختبار غير الحدودي. •
اختبار توزيع البيانات. •

طرق التدريب:

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

تحليل االنحدار.. 6

االنحدار اللوجستي الثنائي. 7

تحليات البقاء )كابان مير(.. 8

تحليل العوامل.. 9

تحليل المتغيرات المتعددة للتغير.. 10
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

كتابة األبحاث العلمية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تــم تصميــم هــذه الــدورة لمراجعــة الخطــوات التــي ينطــوي عليهــا اســتعراض األقــران ومراجعــة المخطوطــات للنشــر. ســيقوم المشــاركون فــي الــدورة بصقــل 
وإظهــار مهــارات الكتابــة والقــراءة والتحريــر والمراجعــة مــن خــال التماريــن والمناقشــات الصفيــة. يهــدف هــذا المســاق إلــى تدريــس أساســيات الكتابــة العلميــة 
الفعالــة. وســوف تركــز التعليمــات فــي المقــام األول علــى عمليــة كتابــة ونشــر المخطوطــات العلميــة فقــط. ســيتم تقديــم الــدورة فــي جزأيــن: الجــزء )1( يعلــم 

الطــاب كيفيــة الكتابــة بفعاليــة وإيجــاز وواضــح والجــزء )2( تدريــب حقيقــي مــن خــال إعــداد ورقــة علميــة فعليــة.

نتاجات  التعلم : 

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

مراجعة المنشورات التي تائم أعمالهم.. 2
التعرف بعمق على احتياجات القراء والمطلعين.. 3
معرفة الغرض من كل قسم في الورقة البحثية.. 4
معرفة االستراتيجيات العلمية لتحسين كتابة أبحاثهم.. 5
اختبار إستراتيجيات بشأن كيفية أين ومتى ينشرون أبحاثهم.. 6

10
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة )المساقات )5-9)

المحتوى التدريبي للمساق:

كيف تقوم بإعداد كتابات جيدة.. 1

أخاقيات 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. •

المنهجية. •

النتائج. •

المناقشة. •

المراجع. •

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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اجراء بحث تطبيقي )الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي)

اجراء بحث تطبيقي )الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي ( 11

اجــراء بحــث تطبيقــي هــو متطلــب الســتكمال متطلبــات شــهادة دبلــوم عالــي فــي بحــوث الصحــة العامــة. عمليــة اجــراء البحــث تســمح للطــاب بتجميــع ودمــج 
المعرفــة مــن عملهــم فــي مجــال الصحــة العامــة، وتطبيقهــا علــى مجــال موضــوع معيــن، ونقــل أفكارهــم ونتائجهــم مــن خــال منتــج مكتــوب علميــا. قــد يكــون 
البحــث التطبيقــي بحًثــا وصفًيــا أو بحًثــا اســتقصائًيا أو تطويــر أو تقييــم سياســة الصحــة العامــة أو تقييــم البرامــج الصحيــة. يجــب أن تحتــوي األطروحــة علــى 

مكــون تحليلــي، قــد يكــون نوعًيــا او كمًيــا. يمكــن للطــاب اســتخدام مجموعــات البيانــات الموجــودة أو تطويــر مجموعــات بيانــات خاصــة بهــم إلجــراء البحــوث.

يتطلــب مــن الطالــب اختيــار موضــوع للبحــث العلمــي تحــت اشــراف مشــرف ذو خبــرة فــي موضــوع البحــث يتــم اعتمــاده مــن قبــل االكاديميــة. عنــد اجــازة مقتــرح 
وخطــة البحــث يقــوم الطالــب بجمــع البيانــات وتحليلهــا وكتابــة التقريــر النهائــي للبحــث. يتــم مناقشــة الطــاب فــي بحوثهــم مــن قبــل ممتحنيــن تعينهــم 

االكاديميــة ويمنــح اللذيــن يجتــازون االمتحــان شــهادة الدبلــوم.

مواضيــع البحــوث يمكــن ان تغطــي اي مــن مجــاالت الصحــة العامــة. تعطــى االولويــة للبحــوث الميدانيــة وتلــك التــي تقتــرح او تختبــر حلــوال عمليــة لمشــكات 
قائمــة متعلقــة بالنظــام الصحــي، صحــة وســامة المجتمعــات، الوبائيــات الحقليــة، وغيــره مــن المواضيــع ذات الصلــة. 

11



27
اجراء بحث تطبيقي )الستكمال متطلبات شهادة دبلوم عالي)

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد ودراسة الثغرات في المعرفة في مواضيع الصحة العامة. 1

إجراء مراجعة األدبيات وتقييم نقدي األدلة الموجودة على موضوع معين.. 2
 وضع أهداف وغايات بحث.. 3
تصميم الدراسة المناسبة لإلجابة على أهداف المشروع.. 4
 إجراء التحليل اإلحصائي المناسب بالوسائل المناسبة. 5
 كتابة نتائج المشروع بورقة علمية وفق معايير المجات العلمية الدولية . 6
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