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4
 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

مقدمة

تعــد األمــراض غيــر الســارية واألمــراض العقليــة والنفســية مــن أولويــات مشــكالت الصحــة العامــة الملحــة عالميــً كمــا تشــكل أهــم المســببات األساســية للوفــاة 
ــى األمــراض المزمنــة  ــات إل ــً فــي تحــول األولوي ــم. تســبب تحســن القــدرة علــى الســيطرة علــى األمــراض الســارية عالمي المبكــرة واإلعاقــة علــى مســتوى العال

واألمــراض النفســية والعقليــة. مثــل هــذه األمــراض تشــكل عــبء كبيــر علــى األســرة والمجتمــع بأكملــه وهــو عــبء ضخــم وينمــو باســتمرار.

ــع مــن  ــت الســبب وراء 57% مــن نســبة الوفيــات. أرب ــاة 2,2 مليــون شــخص فــي منطقــة شــرق المتوســط وكان ــر الســارية بحي فــي عــام 2012 أودت األمــراض غي
هــذه األمــراض: أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، الســرطان، الســكري وأمــراض الرئــة المزمنــة، كانــت المســئولة عــن 80% مــن الوفيــات و65% مــن الوفيــات كانــت 
مرتبطــة بعوامــل الخطــورة. مــا يقــرب مــن 60% مــن مصابيــن األمــراض المزمنــة يموتــون مبكــرا فــي عمــر أقــل مــن 70 عامــا. وتشــير التوقعــات المســتقبلية إلــى 
أنــه ســتكون هنــاك زيــادة مثيــرة للقلــق فــي األمــراض غيــر الســارية الرئيســية األربعــة التــي تتســبب فــي وفــاة مــا يصــل إلــى 2.4 مليــون شــخص فــي عــام 2025، 
مــا لــم تتخــذ إجــراءات جــادة. مــن جانــب اخــر، تعــد األمــراض العقليــة والنفســية مصــدر قلــق متزايــد للصحــة العامــة. حيــث أظهــرت نتائــج دراســة العــبء العالمــي 
لألمــراض واإلصابــات وعوامــل الخطــر لعــام GBD( 2015 2015(. أن االضطرابــات النفســية هــي مــن بيــن األســباب األعلــى مرتبــة للعــبء غيــر المميــت علــى مســتوى 

العالــم.

هنالك 14  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 
ــة )IAPH( ومعتمــدة مــن قبــل  ــة للصحــة المجتمعي ــة الدولي ــه. يمنــح المتــدرب شــهادة انهــاء المســاق التدريبــي بنجــاح مــن االكاديمي ــم بذات كمســاق قائ
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 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

مقدمة الى الصحة العامة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعزيــز تطبيــق علــوم الصحــة العامة على طيف واســع من المشــاكل والقضايا الشــائعة. وســوف يســتعرض الفلســفة والتاريــخ والمبادئ 
األساســية للصحــة العامــة، واألســاليب المســتخدمة فــي تقييــم مشــاكل الصحــة العامــة، والحلــول الحاليــة لهــذه المشــاكل. إن الهــدف العــام لهــذا المســاق هــو 
اكســاب المتدربيــن المعرفــة األساســية للصحــة العامــة الجديــدة مــن أجــل فهــم واعتمــاد الكفــاءات األساســية فــي مجــال الصحــة العامــة والمهــارات األساســية فــي 

مجــال الصحــة العامــة. 
سيكتســب المشــاركون أيًضــا مهــارات التقييــم والتفســير وطــرق اســتخدام البيانــات الحاليــة وطــرق اســتخدامها، بهــدف التأثيــر علــى سياســات محــددة وصنــاع 

القــرار. يتوقــع مــن المشــاركين قبــول وإثبــات مهــارات بنــاء فريــق 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 عمل 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

1



6
 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

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
كفايات 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 علم أوبئة األمراض غير السارية

علم أوبئة االمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يغطــي هــذا المســاق جوانــب مــن علــم األوبئــة وعوامــل الخطــورة وعلــم مســببات األمــراض وأهميــة الصحــة العامــة بالنســبة لألمــراض غيــر الســارية الرئيســية 
بمــا فيهــا أمــراض القلــب والشــرايين والســكري والســرطان وامــراض الرئــة المزمنــة واألمــراض العقليــة واإلصابــات. كمــا ويقــدم هــذا المســاق معالجــة لقضايــا 
التدابيــر الخاصــة بعلــم أوبئــة األمــراض المزمنــة فيمــا يتعلــق بــكل مــن تقييــم الهشاشــة والقيــاس للمخرجــات مــع االعتبــارات العمليــة التــي تدخــل فــي أجــراء 
بحــوث األمــراض المزمنــة، كمــا ويغطــي هــذا المســاق المحــددات االجتماعيــة وعوامــل الخطــورة ألهــم األمــراض غيــر الســارية ومراجعــة توجهــات برنامجهــا 

وتطويــر خدماتهــا لتمويــل عوامــل الخطــورة، ومناقشــة تعقيــدات خدمــات الصحــة وتطويــر سياســاتها.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تحديد نطاق علم أوبئة األمراض غير السارية وتوضيح أهمية التغيرات التي تطرأ عليها باعتبارها تشكل عبئا على الصحة العامة في مختلف انحاء العالم.. 1

توضيح علم أوبئة االمراض غير السارية وعبئها واتجاهاتها.. 2
حساب درجة انتشارها وتفشيها وتكرار حدوثها ومعدل الوفيات وتطبيق تعريفات مثل )DALY( و) QALY( لوصف عبء األمراض غير السارية الرئيسية.. 3
قياس وتحليل المحددات االساسية لألمراض غير السارية وفهم تأثيراتها على عوامل المحددات االجتماعية والسلوكية وعلى األمراض غير السارية.. 4

2
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 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ علم أوبئة األمراض غير السارية.. 1
خصائص االمراض غير السارية.. 2
االنتقال الوبائي واالتجاهات السائدة في عبء األمراض.. 3
عوامل المخاطر لألمراض غير السارية الرئيسية. . 4
تأثيرات األمراض غير السارية على العبء العالمي لألمراض.. 5
قياس عبء األمراض غير السارية.. 6

طرق التدريب:

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

رصد األمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

عمليــة رصــد الصحــة العامــة هــي »عمليــة منتظمــة لجمــع وتحليــل وتفســير البيانــات الصحيــة الضروريــة لتخطيــط وتنفيــذ وتقييــم ممارســات الصحــة العامــة«، 

وتعتبــر عمليــة رصــد الصحــة العامــة هــي األســاس إلجــراء تداخــالت فعالــة قائمــة علــى األدلــة والبراهيــن. فالرصــد عمليــة مهمــة وضروريــة لفهــم ومراقبــة 

ــات وصياغــة اســتراتيجيات للقيــام بأعمــال وتداخــالت صحــة عامــة مناســبة، وتعمــل أنظمــة الرصــد كأداة  الحــوادث والمشــاكل الصحيــة مــن أجــل وضــع أولوي

لتوثيــق أثــر تداخــالت الصحــة العامــة لمراقبــة مــدى تطورهــا تجــاه أهــداف صحــة عامــة محــددة، وهــذا المســاق التدريبــي يقــدم اســتعراضا ألنظمــة رصــد االمــراض 

غيــر الســارية فــي مجــال الصحــة العامــة ومناهجهــا، كمــا يشــمل القــاء نظــرة علــى تخطيــط رصــد االمــراض غيــر الســارية ومصادرهــا وجمــع بياناتهــا وتحليلهــا 

وأنظمــة رصــد الصحــة العامــة وتقويــم انشــطة رصــد األمــراض غيــر الســارية والقضايــا األخالقيــة والقانونيــة للرصــد وقضايــاه المحليــة فــي البلــدان الناميــة 

ــارات المســتقبلية. واالعتب

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

توضيح هيكلية البيانات وانسيابها عبر نظام رصد األمراض غير السارية.. 1

وصف مصادر البيانات المستخدمة ومعرفة نقاط قوة وضعف مصادر بيانات الرصد.. 2

تحديد المصادر المحتملة لالنحياز واألخطاء في انظمة رصد األمراض غير السارية.. 3

3
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 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

تحليل وتفسير بيانات الرصد، بما في ذلك معرفة االتجاهات واألنماط لألمراض.. 4

وضع خطة لتقييم أنظمة رصد األمراض غير السارية.. 5

اتباع إطار مركز السيطرة على األمراض واستكمل الخطوات الست لتقييم أنظمة مراقبة األمراض غير السارية. 6

المحتوى التدريبي للمساق:

استخدام أنظمة رصد الصحة العامة.. 1

الرصد النشط والسلبي.. 2

مؤشرات انظمة رصد األمراض غير السارية.. 3

الطرق المستخدمة في رصد االمراض غير السارية.. 4

مصادر بيانات رصد األمراض غير السارية.. 5

رصد األمراض غير السارية كآلية للمراقبة والتقييم.. 6

تقييم أنظمة الرصد. . 7

إطار عمل )CDC( لتقييم برنامج الصحة العامة.. 8

www.cdc.gov/eal/approach/index.html

نهج وخطوات منظمة الصحة العالمية لرصد عوامل الخطورة.. 9

طرق التدريب:

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

تعزيز الصحة لألمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يقــدم هــذا المســاق اســتعراضا لتعريفــات ومفاهيــم تعزيــز الصحــة، وســوف يتعلــم المتدربــون بعضــا مــن النظريــات االساســية المتعلقــة بتعزيــز الصحــة 
واختيــار وفحــص االســتراتيجيات الرئيســية التــي يســتخدمها العاملــون فــي حقــل الصحــة للقيــام بأعمــال فــي مجــال األمــراض غيــر الســارية التــي يتأثــر بهــا األفراد 
والمجتمعــات. ويســعى هــذا المســاق التدريبــي لتطويــر فهــم المتدربيــن لتعزيــز الصحــة علــى المســتويات الفرديــة والمجموعــات والمجتمعــات الوطنيــة، كمــا 

ويعمــل أيضــا علــى تطويــر تفكيرهــم النقــدي بشــأن المحــددات االجتماعيــة لألمــراض غيــر الســارية الخاصــة بالتداخــالت الصحيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

 شرح المفاهيم والتعريفات الرئيسة الخاصة بتعزيز الصحة.. 1

شرح النظريات المستخدمة في ممارسات تعزيز الصحة.. 2

فهم كيفية تطبيق النظريات لتعزيز الصحة على المستويات الفردية والمجتمعية واالجتماعية.. 3

مراجعة ونقد األساليب االساسية لتعزيز الصحة )مثل السياسات وتغير السلوك والمشاركة المجتمعية والدعوة والتسويق والترويج المجتمعي(.. 4

تحديد وتوضيح التحديات الرئيسية التي تواجه برامج تعزيز الصحة في كل من البلدان النامية والمتطورة.. 5

فهــم كيــف تعــزز اســتراتيجيات تعزيــز الصحــة االنشــطة الجســدية والتغذيــة الجيــدة واتبــاع الحميــات الغذائيــة، وكيــف أن االســتراتيجيات تــؤدي إلــى خلــق بيئــة . 6

صحيــة خاليــة مــن التدخيــن فــي أماكــن مختلفــة بمــا فيهــا المــدارس وأمــكان العمــل والمنظمــات العاملــة فــي مجــال خدمــات الصحــة والمجتمعــات بأســرها.

اختيار االستراتيجية االكثر مالئمة واختيار استراتيجيات مختلفة للتعامل مع األمراض غير السارية.. 7

4
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 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

ألسس النظرية والفلسفية والسياسية لتعزيز الصحة.. 1
طرق تعزيز الصحة وممارساتها: نماذجها وتداخالتها.. 2
األبعاد السياسية واالخالقية لتعزيز الصحة.. 3
استراتيجيات تعزيز الصحة لتطوير األنشطة الجسدية.. 4
استراتيجيات تعزيز الصحة لتطوير تغذية جيدة وممارسة الحمية الغذائية.. 5
استراتيجيات تعزيز الصحة لتطوير بيئة خالية من التدخين.. 6
قيم وأدوار الشراكات في تعزيز الصحة.. 7

طرق التدريب:

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

الوقاية من األمراض غير السارية والسيطرة عليها

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يتنــاول هــذا المســاق التدريبــي االجــراءات الوقائيــة مــن األمــراض غيــر الســارية والســيطرة عليهــا بمــا فــي ذلــك أمــراض القلــب والشــرايين والســكري والســرطان 
وأمــراض الرئــة المزمنــة واألمــراض العقليــة واإلصابــات. ويهــدف هــذا المســاق إلــى زيــادة قــدرات المتدربيــن وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة لتطويــر خطــط متعــددة 
القطاعــات مــن أجــل الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التوصيــات والتوجهــات الدوليــة. كمــا يناقــش هــذا المســاق االســتراتيجيات 
الدوليــة الحاليــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية المزمنــة ومكافحتهــا عــالوة علــى أنــه يتعامــل مــع اســتراتيجيات الصحــة العامــة الحتــواء األمــراض غيــر الســارية 

واالحتياجــات المتغيــرة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة وعلــى وجــه الخصــوص التداخــالت االكثــر فعاليــة التــي يمكــن القيــام بهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
فهم التداخالت األكثر مالئمة من ناحية التكلفة في مجال الصحة العامة للوقاية من األمراض غير السارية والسيطرة عليها.. 1

شرح العناصر األكثر حساسية الضرورية لتقوية خدمات الرعاية الصحية لتقديم إدارة فعالة لألمراض غير السارية.. 2
تحديد الموارد المطلوبة والفوائد المرجوة لتنفيذ تداخالت للوقاية من االمراض غير السارية والسيطرة عليها.. 3
اقتراح تداخالت وقائية وبرامج مرتبطة بالمحددات االجتماعية للصحة والوقاية من األمراض غير السارية.. 4

5
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 برنامج علم أوبئة األمراض غير السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

إطار العمل والمفاهيم لتداخالت األمراض غير السارية.. 1
نظريات تعزيز الصحة ونظريات التغير السلوكي. . 2
تصميم تداخالت ووضع أدلة لتعزيز الصحة.. 3
الطرق الرئيسية للوقاية من األمراض غير السارية والسيطرة عليها.. 4
منظور الصحة العامة الخاص بالوقاية من األمراض غير السارية.. 5
منظور أنظمة الصحة للوقاية من األمراض غير السارية.. 6
السيطرة على األمراض غير السارية: مقارنة طرق الصحة العامة بطرق الرعاية الصحية. . 7

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج علم أوبئة أمراض الصحة العقلية

علم اوبئة أمراض الصحة العقلية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يعتبــر علــم وبائيــات أمــراض الصحــة العقليــة عبــارة عــن دراســة تتعلــق بتوزيــع محــددات أمــراض الصحــة العقليــة وســط الســكان، وتصنــف األمــراض العقليــة 
ضمــن المرتبــة الرابعــة مــن االســباب العشــرة الرئيســة المســببة لإلعاقــة حــول العالــم، وهــذا العــبء المتنامــي ذو تكلفــة باهظــة علــى نظــام الرعايــة الصحيــة 
ــة لإلنســان: طفــال  ــة للبشــر، وهــذا المســاق تبحــث فــي أمــراض الصحــة العقليــة علــى مــدار المراحــل العمري بمــا يســببه مــن بــؤس واعاقــة وخســارة اقتصادي
ومراهقــا وبالغــا وشــيخا، وســوف يتعلــم المتدربــون عــن عوامــل المخاطــر الطبيــة ونمــاذج لمســببات األمــراض العقليــة ويشــمل البحــث عــن العوامــل االجتماعيــة 
والبيولوجيــة والجينيــة وتفاعالتهــا وســوف يتــم إعطــاء أهميــة خاصــة للقضايــا المنهجيــة الفريــدة والتحليليــة التــي يركــز عليهــا بحــث علــم وبائيــات الصحــة 

العقليــة. ووفقــا للمفاهيــم التــي تغطيهــا هــذا المســاق فــإن المتدربيــن ســوف ينظــرون فــي تعقيــدات برامــج الصحــة العقليــة وتدخالتهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
توضيح علم وبائيات مشكالت الصحة العقلية التي تصيب األطفال والمراهقين والبالغين.. 1

حساب المحددات وعوامل المخاطر والحماية الخاصة بالصحة العقلية خالل مراحل الحياة المختلفة.. 2
تطبيق مختلف معايير التقييم للصحة العقلية.. 3
إجراء تقييم نقدي لتدابير امراض الصحة العقلية وتطبيقاتها من خالل المراقبة وسياسة التقييم.. 4
إجراء مقارنة وتمييز بين المقاربات الخاصة بالصحة العقلية وتطويرها في مجال الوقاية من أمراضها.. 5

6
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برنامج علم أوبئة أمراض الصحة العقلية

المحتوى التدريبي للمساق:

األمراض العقلية والصحة العقلية: مفاهيم التصنيفات.. 1

الخدمات الصحية للصحة العقلية.. 2

الصحة العقلية والحياة الكريمة:. 3
التعريف والقياس •
المحددات الثقافية واالجتماعية. •
المؤثرات االسرية. •
المؤثرات البيئية  •

اقتصاديات الصحة العقلية. 4

مناهج التقييم في الصحة العقلية. 5
الصحة العقلية بين األطفال والمراهقين. 6

قياس الحياة الكريمة في المسوحات المجتمعية. 7

الصحة العقلية والشيخوخة. 8

الوقاية وتطوير الصحة العقلية. 9

إجراء التدخالت لتعزيز الصحة العقلية. 10

تقييم أثر الحياة الكريمة على الصحة العقلية . 11

التركيز على الدعم االسري واالبوي . 12

التوجهات القائمة على القاعدة المجتمعية والمدارس. 13

العيش الكريم في مكان العمل.. 14

التوجهات المجتمعية. 15

الرعاية األولية للصحة العقلية. 16

التعافي واالندماج. 17

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج علم أوبئة أمراض الصحة العقلية

برامج وتدخالت الصحة العقلية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

فــي هــذا المســاق يــزود المتدربــون بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة إلعــداد وتطويــر وتنفيــذ برامــج الصحــة العقليــة وتعزيــز انشــطتها علــى وجــه الخصــوص فــي 
األوضــاع منخفضــة المــوارد ويشــتمل المســاق علــى تكامــل حــزم الرعايــة الخاصــة باألمــراض العقليــة فــي مختلــف منصــات الرعايــة المتعلقــة بالرعايــة األوليــة 
ورعايــة صحــة األم أو فــي منصــات الرعايــة االخــرى المتعلقــة باألمــراض المعديــة أو غيــر المعديــة االخــرى، كمــا تركــز المســاق ايضــا علــى تقييــم برنامــج الصحــة 

العقليــة وتعزيــز اســتراتيجياتها.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
إظهار وعي نقدي عميق بتعزيز الصحة العقلية.. 1

شرح وإجراء مناقشة نقدية للمناهج الرئيسية والتوجهات النظرية لتقييم االدلة الخاصة بفعالية تطوير برامج الصحة العقلية وتداخالتها.. 2
توضيح كيفية إدماج خدمة رعاية امراض عقلية معينة في منصة تقديم الرعاية الصحية.. 3
تطوير المهارات في مجال تطوير استراتيجيات إعداد وتنفيذ وتقييم الوقاية وخفض الضرر التي تعالج الصحة العقلية واستخدام مواردها.. 4
إجراء تقييم نقدي الستراتيجيات الصحة العامة التي تهدف إلى تعزيز الصحة العقلية.. 5
إعداد برنامج تدخل للصحة العقلية على مستوى السكان يشمل خطة لتقييم فعاليتها.. 6
وضع وتصميم خطة فعالة وكفؤة ذات حساسية ثقافية وتداخالت صحة عقلية أخالقية وتعزيز اعمال مساهمون معينون في مختلف األوضاع.. 7
تقدير المقاربات االساسية التي يمكن استخدامها في تنفيذ تعزيز الصحة على المستويات الفردية والمجتمعية وكذلك على مستوى تطوير السياسات.. 8

7
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برنامج علم أوبئة أمراض الصحة العقلية

المحتوى التدريبي للمساق:

تطور نظرية الصحة العقلية وممارساتها.. 1
استراتيجيات تعزيز الصحة العقلية. 2
السلوكيات المرتبطة بالصحة ونظريات تغير السلوك.. 3
السياسة الصحية العامة: دورها في تعزيز الصحة والنهج التشاركي بين القطاعات المتقاطعة في تعزيز الصحة العقلية.. 4
تقييم احتياجات الصحة العقلية.. 5
نماذج تعزيز الصحة العقلية ومقارباتها التي تدعم التمكين والمتدرب والشراكة والمساواة كأساس لعمل يؤدي إلى تعزيز الصحة. . 6
النظريات واألدلة الحالية التي تدعم القيادة الفعالة، والدعوة وبناء الشراكة، وتأثيرها على إجراءات تعزيز الصحة النفسية.. 7
استراتيجيات تعزيز األوضاع المختلفة للصحة العقلية.. 8
مبادئ إدماج حزم الرعاية الخاصة باألمراض العقلية داخل منصات الرعاية.. 9
الموارد )البشرية والمالية وغيرها( المطلوبة لتقديم برامج الصحة العقلية.. 10
األبحاث البنيوية واعداد برنامج صحة عقلية.. 11

تقييم برامج الصحة العقلية بما فيها فعاليتها وعمليه تقييمها.. 12
خلق مناخ مساعد على تعزيز الصحة العقلية. 13

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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برنامج علم أوبئة أمراض الصحة العقلية

الصحة العقلية في الطوارئ المعقدة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

هــذه المســاق يســاعد المتدربيــن علــى إعــداد برامــج صحــة عقليــة أو نفســية فــي ســياق إنســاني فــي مناطــق النــزاع أو مــا بعــد النــزاع، كمــا يعمــل المســاق علــى 
تعليــم أعمــال الصحــة العامــة االساســية واعتباراتهــا المرتبطــة بطــوارئ الصحــة العقليــة، وخــالل هــذا المســاق ســوف يعمــل المتدربــون علــى زيــادة فهمهــم 
بقضايــا الصحــة العقليــة والنفســية لالجئيــن وتعليــم كيفيــة تنفيــذ تدخــالت فعالــة، كمــا يهــدف إلــى تقديــم توجيــه وإرشــاد فعــال بشــأن إعــداد تقييــم 
ســريع واعــداد برامــج صحــة عقليــة ونفســية والخدمــات المرتبطــة بهــا، كمــا تتنــاول قضايــا المواءمــة الثقافيــة واعــداد برامــج لألطفــال والتعامــل مــع أمــراض 
الصحــة العقليــة المزمنــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان واالعتنــاء بالــذات والتعامــل مــع الحــروق . وهــذا المســاق يؤكــد علــى أحقيــة 
المســتفيدين فــي العيــش الكريــم كمــا جــاء فــي موجهــات اللجنــة الدائمــة بيــن المؤسســات بشــأن الصحــة العقليــة والدعــم النفســي فــي أوضــاع الطــوارئ 
التــي اعتمدتهــا منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف ومفوضيــة الالجئيــن االمميــة واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر وعــدة وكاالت محليــة ودوليــة أخــرى تعمــل 

فــي مجــال المســاعدة النفســية.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

توضيح احتياجات الصحة العقلية والنفسية والتداخالت في حاالت الطوارئ المعقدة.. 1

ــر علــى الصحــة . 2 ــا الصحــة العقليــة والنفســية فــي حــاالت الطــوارئ المعقــدة ودور العوامــل الثقافيــة والســياق المجتمعــي التــي تؤث توضيــح تنــوع قضاي

العقليــة ومشــكالت الدعــم النفســي واالجتماعــي 

تطبيق الموجهات الخاصة باللجنة الدائمة بين المؤسسات المختصة بالصحة العقلية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ.. 3

توضيــح مبــادئ التقييــم والمراقبــة وتقييــم الصحــة العقليــة ومشــكالت الدعــم النفســي فــي حــاالت الطــوارئ واالعتيــاد علــى ادوات التقييــم المعتمــدة . 4

لــدى منظمــة الصحــة العالميــة والمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن والصحــة العقليــة وشــبكة الدعــم النفســي االجتماعــي.
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توضيــح مختلــف األدوار التــي يضطلــع بهــا مهنيــو الصحــة العقليــة والنفســية وغيــر المختصيــن مــن العامليــن فــي قطــاع دعــم الصحة العقلية والنفســية . 5

فــي مختلــف حــاالت الطوارئ.

توضيح مبادئ إقامة برامج الصحة العقلية والمجاالت النفسية. . 6

المحتوى التدريبي للمساق:

التداعيات التي تخلفها الحرب والعنف على الصحة العقلية والنفسية.. 1
التغذية في حاالت الطوارئ واالحتياجات النفسية.. 2
الصحة العقلية القائمة على البراهين والتداخالت النفسية في اوضاع الطوارئ المعقدة.. 3
وضع برامج صحة عقلية ونفسية في الطوارئ.. 4
األدوار التي يلعبها المهنيون في قطاع الصحة العقلية والنفسية في حاالت الطوارئ.. 5
الموجهات المتعلقة باللجنة الدائمة بين الوكاالت المختصة بدعم الصحة العقلية والنفسية في أوضاع الطوارئ.. 6
وضع برامج نفسية مستندة على المجتمع خاصة باألطفال والمراهقين في األوضاع اإلنسانية.. 7
 تقييم االحتياجات ومراقبتها وتقييمها.. 8
القضايا الثقافية المتقاطعة وحقوق اإلنسان وفض النزاعات.. 9
التحضيرات التي تصاحب العمل في ظروف ثقافية مختلفة.. 10
خدمات الصحة العقلية أو البرامج النفسية واالجتماعية.. 11

األمن الشخصي واإلمداد والمجاالت العملية في مجال العمل اإلنساني.. 12
مهارات وضع أسئلة معاينات حساسة ثقافيا.. 13

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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البحوث في الصحة العقلية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــك  ــة لبحــوث الصحــة العقليــة، وكذل ــزود هــذا المســاق المتدربيــن بالمعرفــة والمهــارات العمليــة فيمــا يتعلــق بجوهــر مبــادئ علــم األوبئــة والمناهــج المركزي ي
المناهــج اإلحصائيــة لتحليــل البيانــات وتطبيقــات مناهــج البحــث االجتماعــي بمــا فيهــا القــدرة علــى اختيــار المناهــج االكثــر مالئمــة لتقصــي اســئلة بحثيــة بعينهــا، 
ــات واســتعراض علــم األوبئــة بشــكل  ــة للبحــث االجتماعــي وتطبيقــه، ويؤكــد البحــث علــى االبعــاد االجتماعيــة للصحــة واألمــراض واإلصاب وإجــراء مراجعــة نقدي
تحليلــي ووصفــي فيمــا يلــي االمــراض العقليــة الرئيســية للطفولــة ومرحلــة النضــوج والشــيخوخة، كمــا يبحــث المســاق أيضــا تصنيــف االمــراض النفســية وكذلــك 
التعريفــات المتعلقــة بالحــاالت العملياتيــة وتقنيــات القيــاس لتعزيــز المســوحات الميدانيــة وبحــوث عامــل المخاطــر . وعــالوة علــى ذلــك فــإن هــذا المســاق تطلــع 
المتدربيــن علــى البحــوث النوعيــة ومســاعدتهم علــى فهــم كيــف تكمــل البحــوث النوعيــة عمليــة التقصــي الكمــي عــن الســلوك البشــري والعلــوم االجتماعيــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
وصف المفاهيم اإلحصائية وجوهر علم األوبئة ومركزتيها في أبحاث الصحة العقلية.. 1

توضيــح المفاهيــم األساســية الخاصــة بعلــم األوبئــة االجتماعيــة بمــا فيهــا الحرمــان واألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة واســتخداماتها وحدودهــا فــي بحــوث . 2
الصحــة العقلية.

إعداد دراسات وإجراء بحوث صحة عقلية كمية وتغيرها.. 3
توضح األنواع االساسية للتصميمات النوعية المستخدمة في بحوث الصحة العقلية ووضع مسودة موجهات معاينات نوعية للطالب.. 4
تطبيق تحليالت احادية التغير ومتعددة التغير للبيانات المستمرة والفئوية بما فيها االنحدار الخطي واللوجستي.. 5
إجراء مقارنة بين المقاربات المختلفة لتحليل البيانات النوعية.. 6
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تقييم مالئمة سرعة العمليات العقلية ووسائل الصحة العقلية.. 7
إجراء مقارنة بين مختلف منهجيات البحث في حقل الصحة العقلية.. 8
تقييم نظرية ومناهج ونتائج البحث من بين طائفة واسعة من المجاالت في حقل الصحة العقلية.. 9
تكييف المبادئ االخالقية وهياكل حوكمة البحث والعمليات ذات الصلة بحقل الصحة العقلية.. 10

المحتوى التدريبي للمساق:

المفاهيم الخاصة بعلم األوبئة االجتماعية بما فيها المجموعات العرقية والوضع االقتصادي واالجتماعي والحرمان.. 1

وسائل القياس في الصحة العقلية ومالئمة سرعة العمليات العقلية.. 2

تقيم الدراسات االساسية في االضطراب النفسي وعلم األوبئة في الصحة العقلية.. 3

اعداد البحوث النوعية.. 4

طرق جمع وتحليل المواد التجريبية.. 5

التحليالت اإلحصائية أحادية التغير. 6

التحليالت اإلحصائية متعددة التغير.. 7

المناهج اإلحصائية المهيئة في العلوم االجتماعية بما فيها المكونات االساسية وتحليل العوامل.. 8

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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البحوث التطبيقية في األمراض غير السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

اســتعرضت المســاقات الســابقة لهــذا البرنامــج وبائيــة واهميــة االمــراض غيــر الســارية فــي اقليــم شــرق المتوســط. وهــذه االمــراض تشــكل عبئــا صحيــا 
ــة واالجتماعيــة وانمــاط الحيــاة والمعيشــة  ــدول وبصــورة أخــص دول االقليــم. تأتــي أهميــة هــذه البرامــج نتيجــة للتغييــرات االقتصادي ــا علــى كل ال واقتصادي
لســكان اقليــم شــرق المتوســط. تتطلــب هــذه االمــراض معرفــة بأســبابها وعوامــل الخطــورة التــي تزيــد مــن وطئهــا ومــن ثــم دراســة وتحديــد ســبل الســيطرة 

عليهــا أو التقليــل منهــا واقتــراح السياســات والمناهــج المالئمــة علــى المســتوى العالمــي، االقليمــي والوطنــي. 
الصحــة العامــة المســتندة إلــى األدلــة )EBPH( هــو االســتخدام العلمــي إليجــاد أفضــل األدلــة الحاليــة فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن رعايــة المرضــى وتحســين 
صحــة الســكان. ويشــمل ذلــك تحديــد المشــكلة، وطــرح األســئلة، والبحــث فــي األدبيــات، وتقييمهــا، وتطبيــق األدلــة وتقييــم فعاليتهــا. هــذا المســاق يمكــن 
المتدربيــن مــن تطبيــق مناهــج وادوات الصحــة العامــة المســتندة الــى االدلــة والبحــوث التطبيقيــة للمســاهمة فــي تقليــل مخاطــر االمــراض غيــر الســارية فــي 

بلدانهــم ومناطقهــم. يمكــن هــذا المســاق المتدربيــن مــن اختيــار موضوعاتهــم ويتيــح لهــم إمكانيــة إعــداد خطــة البحــث المناســبة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 1

تحديد موارد الدراسات السابقة.. 2
تحسين أهداف وفرضيات البحث.. 3
تجهيز منهجية البحث.. 4
تطوير مذكرة لمفهوم /مفاهيمية للبحث.. 5
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إعداد أدوات لجمع البيانات أو لوضع استبيان.. 6
تطوير مقترح بحثي من المذكرة مفهوم/ المفاهيمية البحث.. 7
وضع خارطة جانت البيانية )Gantt Chart( للمشروع البحثي.. 8
وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 9

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 مفهوم لموضوع/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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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 العالقة بين المتغيرات وتفسيرها.. 2
معرفة المصادر المحتملة لالنحياز وفهم كيفية السيطرة على االنحياز بوضع التصميم المناسب للدراسة.. 3
معرفة المصادر المحتملة لاللتباس )confounding( وفهم كيفية التعامل معها عند وضع التصميم وتحليل الدراسات الوبائية.. 4
معرفة مفهوم السببية ونماذجها.. 5
استيعاب مفاهيم الصالحية والدقة والعشوائية، الخطأ المنهجي وخطأ التصنيف التمايزي وغير التمايزي.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

مراجعة لمنهجيات االبحاث الصحية.. 1
منهجيات االبحاث الحديثة.. 2
مقاييس قوة العالقة بين المتغيرات.. 3
المصادر المحتملة لالنحياز. 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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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 
والســجالت الطبيــة اإللكترونيــة واإلحصائيــات الحيويــة وســجالت 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 تحليالت إحصائية باستخدام طرق إحصائية مالئمة للبيانات الحيوية.. 3
تفسير البيانات واستنتاج خالصات وإعداد تقارير إحصائية.. 4
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برنامج منهجيات البحوث المتقدمة

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

تحليالت 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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  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، فضــال 
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 تحليــال لمجموعــة فرعيــة مــن مجموعــة بيانــات كبيــرة. يجــب أن يكــون لــدى المتدربيــن معرفــة بالمفاهيــم اإلحصائيــة األساســية وينبغــي 
أن يكــون لديهــم خبــرة فــي عمليــات الحاســوب باســتخدام MS Windows. الخبــرة مــع SPSS ليســت ضروريــة، علــى الرغــم مــن أن الفهــم األساســي لغــرض 

ووظائــف البرنامــج مفيــد. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

فهم السمات الرئيسية للبرمجيات.. 1
إدارة بيانات التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية.. 2
استخدام تقنيات التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية لتلخيص البيانات ووصفها.. 3
تطبيق إجراءات تحليل إحصائي اجتماعي أكثر تقدمً لتحليل البيانات.. 4
إجراء تحليل إحصائي مستقل قائم على نوع المخرجات وتصميم الدراسة.. 5
تفسير النتائج وتقديمها.. 6
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية.. 1
المدخالت 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
الوسيط. •
اختبار المقارنة. •
اختبار المعامل المستقل ذو االتجاه الواحد. •
• .Chi-square اختبار
االختبار غير الحدودي. •
اختبار توزيع البيانات. •

تحليل االنحدار.. 6
7 .Binary logistic regression االنحدار اللوجستي الثنائي
تحليالت البقاء )كابالن مير(.. 8
تحليل العوامل.. 9
تحليل المتغيرات المتعددة للتغير.. 10

طرق التدريب:

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

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

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

14



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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