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برنامج اساسيات األمراض السارية

مقدمة

تمثــل األمــراض الســارية تهديــدا حقيقيــا للحيــاة، وضعــف أداء فــي المــدارس، وفقــدان اإلنتاجيــة االقتصاديــة. وهــي ناجمــة عــن مجموعــة مــن الكائنــات المجهريــة 
وتنتشــر مباشــرة مــن شــخص إلــى آخــر أو مــن الحيــوان إلــى األنســان، ومــن خــال لدغــات الحشــرات وعــن طريــق تنــاول األغذيــة أو الميــاه الملوثــة. ويتحــدد انتشــار 
األمــراض الســارية وتوطنهــا فــي منطقــة مــا بعوامــل كثيــرة تمثــل الفقــر، واألميــة، وســوء ظــروف الســكن، وســوء المرافــق الصحيــة، واالفتقــار إلــى إمــدادات 
ــة الغابــات، والتحضــر الســريع، والظــروف البيئيــة. انتشــار وانتقــال هــذه  الميــاه المأمونــة، وتأثيــر العوامــل المناخيــة، واألنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وإزال
األمــراض مــن بلــد إلــى آخــر والــى القــارات يــزداد مــن خــال ســهولة وســرعة االنتقــال والســفر والعولمــة وتغيــر المنــاخ وحركــة الســكان والحــرب واالضطرابــات. ومــع 
ذلــك، تحــدث األمــراض الســارية فــي شــكل وبــاء وإعــادة ظهورهــا نتيجــة لتدميــر برامــج المكافحــة ونتيجــة لظــروف الكــوارث والطــوارئ الطبيعيــة او مــن صنــع 

األنســان. 

وعلــى الصعيــد العالمــي، يولــى مزيــد مــن االهتمــام لألمــراض الســارية ذات االعتــال والوفيــات العاليــة فــي حيــن أن القضــاء علــى بعــض األمــراض الســارية أو 
اســتئصالها أمــر مســتهدف. وقــد تختلــف األولويــات فــي كل منطقــة، مــع فهــم مشــترك لوقــف انتشــار األمــراض الســارية التــي تثيــر قلقــا دوليــا. والمعرفــة 
الســليمة بديناميكيــة انتقــال األمــراض الســارية هــي مفتــاح النجــاح فــي مكافحتهــا والقضــاء عليهــا. ويلــي ذلــك االســتفادة الفعالــة مــن المــوارد المتاحــة 

لمواصلــة جهــود مكافحــة األمــراض والقضــاء عليهــا، حيــث أن انبعاثهــا شــائع جــدا مــع انهيــار برامــج المكافحــة لهــذه األمــراض.

ــة مــن  ــد مــن الطــرق للوقاي ــة مــن انتشــار األمــراض الســارية ومكافحتهــا هــي فــي صميــم عمــل وزارة الصحــة والنظــام الصحــي العــام. هنــاك العدي إن الوقاي
ــة والصــرف الصحــي والبيئــي، وغســل اليديــن واســتخدام  األمــراض ومكافحتهــا، مــن بينهــا مكافحــة ناقــات األمــراض، والتطعيــم، وإمــدادات الميــاه المأمون
األدويــة. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يكــون هنــاك تأثيــر مســتدام مــع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، ومشــاركة المجتمــع المحلــي، والتعــاون بيــن القطاعــات 
المختلفــة، وإنفــاذ القوانيــن واألنظمــة، ال ســيما فــي المناطــق الحضريــة، ونظــام الصحــة العامــة القــوي. ويكتســي التعــاون بيــن البلــدان المتجــاورة وبيــن األقاليــم 
المختلفــة أهميــة قصــوى. وينبغــي أن تقــود البحــوث واالبتــكارات جميــع هــذه الجهــود فــي مختلــف المجــاالت المتصلــة باألمــراض الســارية والســيطرة عليهــا.
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هنالك 18 مساق تدريبي ضمن ثاثة برامج:

يســتغرق كل مســاق )12-30( 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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برنامج اساسيات األمراض السارية

أساسيات األمراض السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق الــى اكســاب المتدربيــن المعــارف والمهــارات األساســية المتعلقــة باألمــراض الســارية. وهــو يعــّرف المتدربيــن علــى مجــاالت األمــراض الســارية 
المختلفــة مــن خــال تحديــد واستكشــاف ديناميكيــات انتقــال العــدوى، ودورة الحيــاة، والحــدوث، والعــبء، والمحددات. كما يســلط الضوء على مســتويات مختلفة 
مــن ُنهــج الوقايــة والمكافحــة. باإلضافــة الــى البنــاء علــى المهــارات والخبــرات الســابقة للمتدربيــن مــن أجــل فهــم أفضــل واســتخدام فعــال للبيانــات والمعلومــات. 
وهــو يغطــي مواضيــع هامــة مثــل جوانــب الصحــة العامــة لألمــراض الســارية، وتحليــل األعبــاء، وحدوثهــا والوقايــة منهــا. كما يشــير ويربط األمــراض الســارية بأهداف 

التنمية المســتدامة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
معرفة األمراض السارية ذات األهمية الصحية العمومية وأعبائها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. 1

تحديد الكائنات الدقيقة المسببة الشائعة وناقات األمراض السارية. 2
وصف ديناميكيات انتقال األمراض السارية. 3
استخدام دورة حياة األمراض السارية في السيطرة والوقاية منها. 4
تحليل محددات األمراض السارية في منطقة ما أو مجتمع محلي. 5
وصف مستويات وطرق الوقاية والمكافحة لألمراض السارية. 6

1
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في األمراض السارية. 1
عبء األمراض السارية. 2
ديناميكيات انتقال األمراض ودورة الحياة. 3
محددات األمراض السارية. 4
مستويات الوقاية. 5
طرق السيطرة والمكافحة. 6
األمراض السارية وتحقيق التنمية المستدامة. 7

طرق التدريب:

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

دور المختبر في األمراض السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تلعــب مختبــرات المرافــق الصحيــة دورًا رئيســيً فــي تشــخيص وعــاج األمــراض الســارية. كمــا أن لمختبــرات الصحــة العامــة دورًا هامــً فــي تأكيــد التشــخيص 
وتقديــم التفاصيــل األساســية، ال ســيما فــي حالــة األوبئــة ألنهــا تمتلــك مرافــق جزيئيــة متقدمــة. ومــن ناحيــة أخــرى تعتبــر مختبــرات علــم الحشــرات أداة مفيــدة 

لــدى أخصائيــو الصحــة العامــة الذيــن يتعاملــون مــع الوقايــة مــن األمــراض الســارية ومكافحتهــا. 
يســلط هــذا المســاق الضــوء علــى أهميــة الدعــم المختبــري فــي الوقايــة والتشــخيص والعــاج لألشــخاص المعرضيــن لخطــر األمــراض الســارية. وهــو يغطــي جمع 
العينــات ذات الصلــة، وتجهيــز العينــات، واالرتبــاط بالمختبــرات المعتمــدة الوطنيــة والدوليــة. كمــا يــزود المتدربيــن بالمعــارف األساســية حــول رصــد الحشــرات 

)نواقــل األمــراض( واســتخدامها فــي الوقايــة مــن األمــراض الســارية ومكافحتهــا. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
فهم دور المختبرات في الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها. 1

تحديد العينات المطلوبة وإجراءات جمع القوائم والتخزين والنقل وإعداد التقارير. 2
تحديد الصلة بين مختبر المنشأة ومختبر الصحة العامة. 3
معرفة دور علم الحشرات الطبية في مكافحة األمراض السارية. 4
فهم إجراءات مراقبة ناقات األمراض واإلباغ عن المؤشرات الخاصة بناقات األمراض.. 5
تطبيق تدابير السامة عند التعامل مع جمع العينات ومعالجتها. 6

2
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المحتوى التدريبي للمساق:

مفهوم الدعم المختبري والمختبر المرجعي. 1
أساسيات علم األحياء المجهرية. 2
أساسيات البيولوجيا الجزيئية. 3
أساسيات علم الحشرات الطبية. 4
رصد النواقل والحشرات ومعرفة المؤشرات الخاصة بها. 5
إدارة الجودة الكلية وسامة المختبرات. 6

طرق التدريب:

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

علم وبائيات االمراض السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

إن علــم األوبئــة واإلحصــاء الحيــوي أداتــان قويتــان فــي يــد أخصائييــن الصحــة العامــة واألطبــاء. مــع المبــادئ واألســاليب الوبائيــة واإلحصائيــة يمكــن للمــرء قيــاس 

الحالــة الصحيــة وحالــة المــرض، وتقييــم عــبء األمــراض فــي منطقــة مــا، وتحديــد أولويــات الســيطرة، وتقييــم فعاليــة التدخــات واالجــراءات المتخــذة.

يغطــي هــذا المســاق المبــادئ واألســاليب األساســية لعلــم األوبئــة واإلحصــاء الحيــوي واســتخدامها فــي تقييم الســببية وعــبء المرض والحساســية وخصوصية 

االختبــارات التشــخيصية. كمــا يعــرف المتدربيــن علــى تصميم الدراســات الوبائيــة وانواعها.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

استخدام األساليب الوبائية واإلحصائية لتقييم عبء المرض. 1

تطبيق النهج الوبائي لسببية المرض وتقييم فعالية وكفاءة الرعاية الصحية. 2

وصف األسباب الشائعة للوفاة والمرض واإلعاقة في منطقة أو مجتمع ما. 3

إدارة البيانات التي تم جمعها وتحليلها وكتابة التقارير وتقديمها بشكل فعال . 4

تحديد نقاط القوة والمحددات في تصاميم الدراسات الوبائية. 5

3
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المحتوى التدريبي للمساق:

المبادئ األساسية لعلم األوبئة. 1

المبادئ األساسية علم اإلحصاء الحيوي . 2

قياس الصحة والمرض. 3

السببية في علم األوبئة. 4

المسوحات والرصد. 5

 نظام المعلومات الصحية واإلحصاءات الحيوية. 6

عرض البيانات. 7

مفهوم الفعالية والكفاءة. 8

حساسية وخصوصية االختبار التشخيصي. 9

طرق التدريب:

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

 األمراض السارية في حاالت الطوارئ

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

وفــي الوقــت الراهــن، تتعــرض بلــدان كثيــرة لتأثيــر الكــوارث وحــاالت الطــوارئ بســبب الحــروب واالضطرابــات المســتمرة باإلضافــة إلــى الكــوارث الطبيعيــة التــي 
تغــذي هــذا الوضــع بشــكل مســتمر. وتعانــي منطقــة شــرق المتوســط مــن مثــل هــذا الوضــع، خصوصــا فــي العقــود الثاثــة األخيــرة. ونتيجــة لذلــك، ينتقــل 
النــاس مــن منطقــة إلــى أخــرى ويعيشــون فــي مخيمــات، حيــث يتأثــر القطــاع الصحــي العــام وبرامــج الوقايــة والمكافحــة بشــكل ســلبي. ويــؤدي هــذا الوضــع 

إلــى انبعــاث األمــراض الســارية وزيــادة انتشــارها. 
ــه  يوفــر هــذا المســاق للمتدربيــن المعرفــة والمهــارات الازمــة للكشــف عــن وقيــاس تأثيــر األمــراض الســارية فــي حــاالت الطــوارئ والكــوارث اإلنســانية. كمــا أن

يزودهــا بالمبــادئ والنهــج المشــتركة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع األمــراض الســارية فــي مثــل هــذه الحــاالت. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 

تحليل العوامل البشرية والبيئية التي تساهم في ظهور األمراض السارية أثناء حاالت الطوارئ. 1

معرفة قائمة األمراض السارية التي يشيع انتشارها . 2

تحديد األمراض الوبائية التي يمكن انتشارها )ذات العاقة بالكوارث(. 3

إدراج الخطوات الازمة لضمان مكافحة األمراض السارية في حاالت الطوارئ. 4

تعزيز العمل الفعال والمنسق من أجل الوقاية من األمراض السارية ومكافحتها في حاالت الطوارئ والكوارث. 5

وصف ووضع الخطة المناسبة للوقاية من األمراض السارية التي تواجهها عادة أثناء الكوارث ووضعها موضع التنفيذ . 6

4
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المحتوى التدريبي للمساق:

األمراض السارية الشائعة خال حاالت الطوارئ والكوارث . 1
محددات األمراض السارية خال حاالت الطوارئ والكوارث. 2
التقييم الصحي السريع وتحديد الفئة المعرضة لخطر)الخطورة( االصابة باألمراض السارية. 3
وضع تدابير وقائية. 4
إنشاء نظام رصد. 5
احتواء الفاشيات واألوبئة . 6
اعداد نهج لمكافحة األمراض السارية عند حدوث الطوارئ والكوارث. 7

طرق التدريب:

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

 الكشف المبكر عن األوبئة والسيطرة عليها

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

مــن واقــع التجــارب الســابقة لتفشــي االوبئــة، فــأن القصــور فــي الكشــف المبّكــر واالســتجابة الســريعة ألخطــار األمــراض الوبائيــة، فضًا عــن عدم قابلية الســيطرة على 
هــذه األمــراض فــي المنشــأ، أســفرت عــن انتشــار موّســع عبــر الحــدود لتلــك األمــراٍض مثــل االلتهــاب الرئــوي التنفســي الحــاّد )SARS( ومــرض إنفلونــزا الطيــور ومؤخــرا 

.COVID-19  جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد
علــى الرغــم مــن أن تفشــي األمــراض يمكــن أن يكــون أمــًرا ال مفــر منــه، فــإن النظــم الصحيــة القويــة وعمليــات التأهــب واالســتجابة الكافيــة ســتمكن البلــدان مــن 
اكتشــاف األمــراض واالســتجابة لهــا بشــكل أفضــل ومنــع تفشــيها أو تحولهــا إلــى جائحــة. يكمــن التحــد خاصــة فــي الحفــاظ علــى النظم الصحيــة وإعدادهــا للتعامل 
مــع التهديــدات فــي بلــدان عــدم االســتقرار والصــراع ، مثــل العديــد مــن البلــدان فــي منطقــة شــرق المتوســط. ومــن األمثلــة علــى ذلــك تفشــي شــلل األطفــال الــذي 
حــدث فــي ســوريا فــي عــام 2013 ، والمثــال األحــدث هــو تفشــي الكوليــرا فــي اليمــن الــذي بــدأ فــي أكتوبــر 2016 ومــا زال مســتمرًا ، معقــدًا مؤخــرًا بســبب تفشــي الخنــاق. 
وبالنســبة لــكا الفاشــيتين ، كانــت مســاهمة الخبــراء مــن اإلقليــم ضعيفــة للغايــة ، إن لــم تكــن ضئيلــة. وبالمثــل، كان الحــال أثنــاء تفشــي فيــروس إيبــوال عــام 2014.

الكشــف عــن األوبئــة ومكافحتهــا هــي دورة تدريبيــة مركــزة قائمــة علــى الكفــاءة تتضمــن بشــكل أساســي أساســيات االســتجابة للطــوارئ، ومبــادئ التحقيــق فــي 
التفشــي، وتقييــم المخاطــر، وإبــاغ المخاطــر. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
التمييز بين الفاشيات واألوبئة والجائحة العالمية. 1

فهم مبادئ ومكونات نظام رصد األمراض. 2
وضع الخطوط العريضة لمحتوى خطة الطوارئ. 3
معرفة كيفية تشكيل فريق االستجابة ومسؤولياته. 4
فهم المبادئ األساسية لمشاركة المجتمع المحلي في األوبئة. 5
توصيل المخاطر إلى السكان المتضررين وأصحاب المصلحة/ المسؤولين. 6

5
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المحتوى التدريبي للمساق:

عودة ظهور األمراض السارية. 1
عبء األوبئة. 2
التحديات وعوامل الخطر لألوبئة. 3
رصد األمراض. 4
التخطيط لألوبئة: اعداد خطة طوارئ. 5
االستجابة لألوبئة. 6
المشاركة المجتمعية أثناء األوبئة. 7
التواصل واإلباغ عن المخاطر أثناء األوبئة. 8
اعداد تقرير عن الوباء. 9

طرق التدريب:

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

األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا بالتطعيــم هــي أمــراض معديــة يتوفــر لهــا مطعــوم فعــال. وتغطــي قائمــة منظمــة الصحــة العالميــة بالمطاعيــم المتاحــة 
حاليــً 26 مرضــً. وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام الـــمطاعيم حيــث ان األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا تشــكل األســباب الرئيســية لاعتــال 
والوفيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــدرت منظمــة الصحــة العالميــة أن التطعيــم يمنــع أكثــر مــن مليونــي حالــة وفــاة كل عــام. ومــع ذلــك، لــم يتــم تطعيــم 
بعــض األفــراد والمجتمعــات المحليــة فــي الوقــت المناســب ألســباب عديــدة. واألســباب الرئيســية هــي قلــة المــوارد االقتصاديــة واالفتقــار إلــى الوعــي والمســائل 

المتعلقــة بإمكانيــة الوصــول الــى الخدمــات الصحيــة.
هــذا المســاق يتيــح للمتدربيــن التعــرف علــى هــذا الصنــف مــن االمــراض ومظاهرهــا الســريرية وطــرق الســيطرة عليهــا أو القضــاء عليهــا مــع التركيــز علــى 

ســبل توفيــر اللقاحــات وادارتهــا.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد األمراض ذات األهمية والتي يمكن الوقاية منها بالتطعيم . 1

وضع قائمة بالسمات السريرية الرئيسية لكل مرض جنبا إلى جنب مع تعريف الحالة. 2

تحديد العامل المسبب للمرض المحدد والخازن والمضيف البشري وطريقة انتقال العدوى. 3

وصف دورة حياة المرض. 4

تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 5

وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها/استئصالها. 6

فهم سلسلة تبريد اللقاحات وإدارتها. 7

6
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 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم بين األطفال. 1

األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم بين البالغين. 2

األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم المستهدفة استئصالها او القضاء عليها. 3

إدارة التطعيم. 4

طرق التدريب:

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

أمراض المناطق االستوائية المهملة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

األمــراض االســتوائية المهملــة )NTDs( هــي مجموعــة مــن األمــراض الســارية التــي تســببها مجموعــة مــن الطفيليــات والبكتيريــا. وتنتشــر فــي البلــدان المنخفضــة 
الدخــل فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وآســيا وأمريــكا الاتينيــة. 

 تشــكل االمــراض االســتوائية المهملــة عبئــا صحيــا واقتصاديــا كبيــرا علــى تلــك البلــدان التــي تعانــي اصــا مــن ضعــف وهشاشــة فــي نظمهــا الصحيــة واالقتصاديــة. 
 NTDs حيــث يصــاب أكثــر مــن مليــار شــخص فــي العالــم بواحــد أو أكثــر مــن أمــراض المناطــق االســتوائية المهملــة. تركــز العديــد مــن البرامــج الوطنيــة والدولية علــى
للســيطرة أو القضــاء عليهــا. ومــع اســتمرار الكفــاح العالمــي ضــد NTDs، هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن السياســات والبحــوث الصحيــة العامــة المتطــورة للعثــور علــى 
األدوية واللقاحات الفعالة. تعد الشــراكات التي تشــمل الوكاالت المانحة الرئيســية، والمنظمات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والقادة الحكوميون، وشــركات 

األدويــة، وأصحــاب المصلحــة الرئيســيين اآلخريــن حاســمة فــي مكافحــة NTDs وتمكيــن الوصــول إلــى العــاج لماييــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالم.
ســيمكن هــذا المســاق المتدربيــن مــن تحديــد هــذه االمــراض وتوصيفهــا وتحديد مدى انتشــارها في بلدانهم ومناطقهم. كذلك ســيتمكن المتدربون من تحديد 

عوامل الخطر الرئيســية ألمراض المناطق االســتوائية المهملة وتحليلها وســبل الحد منها.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد األمراض االستوائية المهملة/ NTDs ذات األهمية للصحة العامة . 1

وضع قائمة باألعراض السريرية الرئيسية لكل مرض وتعريف الحالة حيثما ينطبق ذلك. 2
تحديد عامل المرض المسبب، الخازن، المضيف البشري، وطريقة انتقال العدوى. 3
وصف دورة حياة المرض. 4
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 5
قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء على لمرضى او استئصاله . 6

7



19
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

البلهارسيا والديدان الطفيلية التي تنتقل بالتربة. 1
داء الفياريات اللمفاوية. 2
داء الليشمانيات. 3
الجذام. 4
داء التنينات/ درايكونكوليسيس. 5
داء المثقبيات األفريقية واألمريكية / مرض النوم و شاغاس. 6

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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VBDS/األمراض السارية بالنواقل 

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ع،  ــوادي المتصــدِّ ــة، وحمــى ال ــات اللمفي ــا، وداء الليشــمانيات، وداء الفياري ــة بالنواقــل عــددا مــن االمــراض ولعــل مــن اهمهــا: الماري تشــمل األمــراض المنقول
ة إمكانيــة  َــمَّ ــل مشــكلة رئيســية مــن مشــكات الصحــة العامــة فــي إقليــم شــرق المتوســط. وثـ ْنــك، والحمــى الصفــراء، وحمــى غــرب النيــل. وهــي تمثِّ وحمــى الضَّ
اء بعــض األنشــطة البشــرية، التوســع فــي المشــاريع  ــرات إيكولوجيــة ومناخيــة، ومــن جــرَّ اء مــا طــرأ مــن تغيُّ النتشــار هــذه األمــراض جغرافيــً وموســميً، مــن جــرَّ

ــات الســكان.  ــع الحضــري، وتنقُّ اإلنمائيــة، والصراعــات األهليــة، والتوسُّ
ال تــزال مكافحــة النواقــل، بالنســبة إلــى بعــض األمــراض، هــي الـــُمداخلة العمليــة الوحيــدة علــى صعيــد الصحــة العامــة. أو أنهــا ال تــزال عنصــرًا بالـــغ األهميـــة مـــن 
عناصـــر أي برنامـــج للوقايـــة مــن بعــض االمــراض االخــرى. وتظــل مكافحــة النواقــل تتيــح خيــارات فريــدة للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا، شــريطة تقويــة قــدرات 
برامــج مكافحــة النواقــل وتكيـــيفها بمــا يتــاءم مــع االحتياجــات الجديــدة ضمــن اســتراتيجية التدبيــر المتكامــل للنواقــل IVM. ولــو أن تطبيــق التدبيــر المتكامل 
ــد األمــراض المنقولــة بالنواقــل، والدالئــل اإلرشــادية لتشــخيص بعــض األمــراض المنقولــة  للنواقــل ال ينفــي أهميــة ســائر األســاليب االســتراتيجية، مثــل ترصُّ

ــة بالنواقــل، والتدبيــر العاجــي للحــاالت، وتنميــة المــوارد البشــرية والتنســيق بيــن مختلــف القطاعــات المعنيَّ
مــن خــال هــذا المســاق التدريبــي ســيتم اعطــاء المتدربيــن المعلومــات االساســية وتمكينهــم مــن المهــارات الضروريــة الازمــة لفهــم وبائيــة هــذه االمــراض 

ونواقلهــا مــع اعتمــاد ســبل المكافحــة المائمــة لــكل.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:

تحديد األمراض المنقولة بالنواقل /VBDs ذات األهمية للصحة العامة. 1

وضع قائمة باألعراض السريرية الرئيسية لكل مرض وتعريف حالة المرض عند الحاجة. 2

تحديد عامل المسبب للمرض والخازن والمضيف البشري وطريقة انتقال العدوى. 3

وصف مواقع تربية النواقل، واماكن الراحة وطريقة التغذية لها. 4

8
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وصف دورة حياة المرض والناقل. 5

تقدير عبء المرض. 6

وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 7

المحتوى التدريبي للمساق:

الفيروسات المنقولة بالمفصليات. 1
األمراض البكتيرية السارية بالنواقل . 2
ريكيتسيات الحيوانية المنشأ. 3
األمراض الطفيلية المنقولة بالنواقل. 4

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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األمراض الحيوانية المنشأ/ المشتركة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تحــدث األمــراض الحيوانيــة المنشــأ بســبب مجموعــة مــن مســببات األمــراض مثــل الفيروســات والبكتيريــا والفطريــات والطفيليــات. ومــن بيــن 1415 مــن مســببات 
األمــراض المعروفــة بإصابتهــا بالبشــر، كان 61% منهــا مــن مســببات األمــراض حيوانيــة المنشــأ. مــا يصــل إلــى ثاثــة أربــاع األمــراض الســارية الناشــئة هــي حيوانيــة 
المنشــأ، ان األمــراض الحيوانيــة المنشــأ تشــكل تهديــدا كبيــرا ومتزايــدا للصحــة العالميــة. وتشــمل قائمــة األمــراض الحيوانيــة المنشــأ: داء البروســيات، 
الســعار، الســل البقــري، الجمــرة الخبيثــة، داء المشــوكات الكيســي/ األكيــاس المائيــة، المثقبيــات، اللشــمانيات الجلديــة والحشــوية، داء الكيســات المذنبــة/ 
Cysticercosis و/ الديــدان الشــريطية Taeniasis. كمــا أن بعــض األمــراض المســتجدة هــي جــزء مــن القائمــة: أانفلونــزا، والســارس، وفيــروس كورونــا 

المســبب لمتازمــة الشــرق األوســط التنفســية وتحتــاج مكافحــة األمــراض الحيوانيــة المنشــأ إلــى عاقــة وثيقــة بيــن صحــة الحيــوان وصحــة اإلنســان.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
 معرفة وتحديد األمراض الحيوانية المنشأ ذات األهمية للصحة العامة . 1

وضع قائمة باألعراض السريرية الرئيسية لكل مرض وتعريف الحالة عند االقتضاء. 2
وضع قائمة بأهم المامح وجود المرض بين الحيوانات. 3
تحديد العامل المسبب للمرض، الخازن، والمضيف البشري المعرض. 4
وصف طريقة انتقال العدوى من الحيوان إلى اإلنسان. 5
وصف دورة حياة المرض. 6
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 7
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها )في كل من اإلنسان والحيوان( وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 8
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المحتوى التدريبي للمساق:

 األمراض الحيوانية المنشأ البكتيرية . 1
األمراض الحيوانية المنشأ الفيروسية Cysticercosis، Taeniasis وHydatid Disease األمراض الحيوانية المنشأ. 2
األمراض المستجدة: السارس، فيروس كورونا المسبب لمتازمة الشرق األوسط التنفسية/ وفيروس األنفلونزا. 3

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي )األمراض المنقولة جنسيا( ،
التهاب الكبد ب وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

كل عــام، هنــاك مــا يقــدر بنحــو 357 مليــون إصابــة جديــدة لواحــد مــن االربعــة امــراض المنقولــة جنســيا: الكلميديــا، الســيان، الســيفيليس/الزهري، وداء 
 )HSV( وعــاوة علــى ذلــك، يقــدر أن أكثــر مــن 500 مليــون شــخص لديهــم عــدوى األعضــاء التناســلية بفيــروس الهربــس البســيط .Trichomonais/ المشــعرات
وأكثــر مــن 290 مليــون امــرأة مصابــات بعــدوى )Human Papillomavirus HPV(. وفــي بعــض الحــاالت، يمكــن أن يكــون لعــدوى األمــراض المنقولــة عــن طريــق 
االتصــال الجنســي عواقــب خطيــرة علــى الصحــة اإلنجابيــة، مثــل العقــم أو انتقــال العــدوى مــن األم إلــى الطفــل. ويمكــن الوقايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســيا 
عــن طريــق التثقيــف الصحــي والمشــورة والتشــخيص المبكــر والعــاج الــذي يتأثــر بمقاومــة األدويــة والتطعيــم. وبالنســبة لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/
اإليــدز والتهــاب الكبــد الفيروســي، هنــاك حاجــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لمكافحــة العــدوى عــن طريــق الــدم وســوائل الجســم األخــرى. وهنــاك حاجــة ماســة 

Eو A إلــى الصــرف الصحــي واإلدارة البيئيــة فــي حالــة التهــاب الكبــد

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة باألمراض ذات األهمية الصحية العامة في هذه المجموعة. 1

معرفة األعراض السريرية الرئيسية لكل مرض وتعريف الحالة حيثما ينطبق ذلك. 2
تحديد العامل المسبب للمرض، الخازن، والمضيف البشري المعرض. 3
وصف ديناميكيات/ طرق االنتقال لهذه األمراض. 4
وصف دورة حياة المرض. 5
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 6
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 7
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المحتوى التدريبي للمساق:

1 .Trichomoniasis/الكاميديا و داء المشعرات,Syphilis/السيان,الزهري

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز. 2

التهاب الكبد الفيروسي. 3

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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األمراض التنفسية السارية والسل

المدة الزمنية : )12( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

تحــدث أمــراض الجهــاز التنفســي الســارية بســبب الفيروســات أو البكتيريــا أو غيرهــا، ويمكــن أن تنتشــر فــي كثيــر مــن األحيــان مــن خــال إفــرازات الجهــاز 
التنفســي المطــرودة عندمــا يســعل الشــخص أو يعطــس أو يتحــدث أو يضحــك. يمكــن تقليــل انتقــال األمــراض التنفســية الســارية مــن شــخص إلــى آخــر إلــى 
حــد كبيــر عــن طريــق غســل اليديــن، ممــا يقلــل مــن االتصــال الوثيــق مــع المرضــى، والتطعيــم، والممارســة الصحيــة عنــد العطــس أو الســعال. وتشــمل األمــراض 
الهامــة التــي يمكــن أن تصيــب الجهــاز التنفســي الســل وااللتهــاب الرئــوي والفيــروس كرونــا واألنفلونــزا ومتازمــة الشــرق األوســط التنفســية والســارس، إلــخ.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة األمراض ذات األهمية الصحية العامة في هذه المجموعة. 1

وضع قائمة باألعراض السريرية الرئيسية لكل مرض وتعريف الحالة حيثما ينطبق ذلك. 2
تحديد عامل المرض المسبب والخازن والمضيف البشري المعرض. 3
وصف ديناميكيات/ طرق االنتقال لهذه األمراض. 4
وصف دورة حياة المرض. 5
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 6
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 7
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المحتوى التدريبي للمساق:

السل / التدرن الرؤي. 1
فيروس كورونا . 2
فيروس كورونا المسبب لمتازمة الشرق األوسط التنفسية والسارس. 3
االنفلونزا. 4

طرق التدريب:

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



28
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

 العدوى المكتسبة من المستشفيات

المدة الزمنية : )12( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

العــدوى المكتســبة فــي المستشــفى )HAI( هــي مجموعــة مــن األمــراض الســارية المكتســبة بعــد الدخــول إلــى المستشــفى. فــي بعــض األحيــان يطلــق عليــه 
العــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصحيــة )HCAI(. يمكــن أن تنشــأ العــدوى مــن البيئــة الخارجيــة، أو مــن مريــض مصــاب آخــر، أو الموظفيــن الذيــن قــد يصابــون، أو 
المريــض نفســه، أو فــي بعــض الحــاالت ال يمكــن تحديــد مصــدر العــدوى. االلتهــاب الرئــوي المكتســب فــي المستشــفى )HAP( هــو عــدوى الجهــاز التنفســي 
الســفلي الحــادة التــي تشــمل االلتهــاب الرئــوي المرتبــط بالجهــاز التنفســي )VAP( وااللتهــاب الرئــوي المرتبــط بالرعايــة الصحيــة )HCAP(. وهمــا يمثــان أكثــر 

HAI مــن 20% مــن إجمالــي
ويمكن أن تركز الوقاية على المسائل المتصلة بمكافحة العدوى، وتجنب بعض اإلجراءات/التعرض، واستراتيجيات إدارة محددة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة باألمراض ذات األهمية الصحية العامة في هذه المجموعة. 1

معرفة قائمة األعراض السريرية الرئيسية لكل مرض. 2
تحديد عامل المسبب للمرض، الخازن، والمضيف البشري المعرض. 3
وصف ديناميكيات/ طرق االنتقال لهذه األمراض. 4
وصف دورة حياة المرض. 5
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 6
مراجعة مفهوم مكافحة العدوى وغسل اليدين. 7
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 8
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29
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

1 .Acquired Pneumonia- االلتهاب الرؤي المكتسب بالمستشفى
ضبط العدوى . 2

طرق التدريب:

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



30
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

أمراض العمى

المدة الزمنية : )18( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يمكــن أن يحــدث العمــى نتيجــة لعــدة أمــراض معديــة وغيــر معديــة، فضــا عــن اإلصابــات/ الحــوادث. وتشــمل األســباب الســارية الرئيســية التراخومــا وداء كابيــة 
الذنــب / العمــى النهــري واألســباب الرئيســية لألمــراض غيــر الســارية هــي إعتــام عدســة العيــن والــزرق واعتــال الشــبكة الســكري. التراخومــا وحدهــا تمثــل %15 
مــن العمــى فــي العالــم اعتمــادا علــى الســبب، يمكــن منــع حوالــي إلــى 80% مــن اســباب العمــى وفقــدان البصــر الخطيــر يمكــن الوقايــة منــه أو عاجــه. غســل 

الوجــه، والنظافــة العامــة، والعــاج الكيميائــي الوقائــي، والتشــخيص المبكــر، والعــاج هــي التدخــات المســتخدمة عــادة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة األمراض السارية وغير السارية التي تؤدي إلى العمى. 1

وضع قائمة باألعراض السريرية الرئيسية لكل مرض. 2
تحديد العامل المسبب للمرض والخازن والمضيف البشري المعرض. 3
وصف ديناميكيات/ طرق انتقال كل مرض. 4
وصف دورة حياة المرض. 5
تقدير عبء المرض وتحليل محدداته. 6
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 7
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31
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

التراخوما. 1
داء كابية الذنب/ العمى النهري. 2
مبادرة رؤية 2020: الحق في األبصار. 3

طرق التدريب:

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



32
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

األوبئة واألمراض السارية المستجدة

المدة الزمنية : )18( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــا المســبب لمتازمــة الشــرق األوســط  ــة جديــدة/ مســتجدة. وتشــمل القائمــة: زيــكا، فيــروس كورون ــم عــدة أوبئــة وأمــراض معدي ــة األخيــرة، واجــه العال فــي اآلون
التنفســية و الســارس وكوفيــد -19 ,شــيكونغونيا، انفلونــزا الطيــور، حمــى القــرم الكونغوليــة الحمــى النزفيــة, وغيرهــا الكثيــر. وقــد ازداد ظهــور األمــراض 
المســببة لألمــراض الشــديدة وانتقالهــا الســريع بســبب االضطرابــات والتشــرد الداخلــي، والاجئيــن، والوصــول المحــدود إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية 

والبنيــة التحتيــة البيئيــة، والتحضــر الســريع، وتغيــر المنــاخ، وضعــف االســتجابة ورصــد األمــراض.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة باألمراض السارية ذات اإلمكانات الوبائية. 1

معرفة وتحديد األمراض ذات األهمية للصحة العامة . 2
تحديد العامل المسبب للمرض، الخازن، والمضيف البشري المعرض. 3
وصف ديناميكيات/ طرق االنتقال لهذه األمراض. 4
استعراض دورة حياة األمراض الوبائية التي تثير قلقً عالميً. 5
تقدير أثر األوبئة وتحليل محدداتها. 6
تقييم مدى استعداد البلدان والمجتمعات المحلية للتعامل مع األوبئة. 7
تقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 على مختلف المستويات. 8
وضع قائمة بأساليب المكافحة الموصى بها وتقييم إمكانية القضاء عليها أو استئصالها. 9
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33
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

خطر اإلصابة باألمراض السارية ذات اإلمكانات الوبائية. 1
زيكا. 2
فيروس كورونا المسبب لمتازمة الشرق األوسط التنفسية Respiratory Syndrome )MERS( / CoV كوفيد-19. 3
أنفلونزا الطيور. 4
شيكونغونيا. 5
الكوليرا. 6
حمى القرم الكونغولية النزفية. 7

طرق التدريب:

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



34
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

األمراض المستهدفة بالقضاء عليها/استئصالها

المدة الزمنية : )12( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

واجه العالم مؤخرًا عددًا من األوبئة واألمراض الســارية الناشــئة. وتشــمل القائمة: زيكا، ومتازمة الشــرق األوســط التنفســية )MERS( ، وشــيكونغونيا ، وأنفلونزا 
الطيــور ، والكوليــرا ، وحمــى القــرم والكونغــو النزفيــة ، والخنــاق ، وغيرهــا. تزايــد ظهــور األمــراض الممرضــة عاليــة الخطــورة وانتقالهــا الســريع بســبب االضطرابــات 
والنــزوح الداخلــي؛ الاجئيــن؛ قلــة الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية والبنيــة التحتيــة البيئيــة؛ التحضــر الســريع تغيــر المنــاخ؛ وضعــف االســتجابة 

والمراقبة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
اعداد قائمة باألمراض المستهدفة بالقضاء عليها/استئصالها. . 1

استعراض قصص النجاح في القضاء على الجدري/استئصاله. . 2
تقييم التقدم المحرز حتى اآلن وتحديد التحديات المتبقية.. 3
فهم عملية إصدار شهادة القضاء/االستئصال التي أصدرتها/ تصدرها منظمة الصحة العالمية إلى بلد ما.. 4
مناقشة قضايا االستدامة واالنبعاث.. 5
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35
 برنامج علم وبائيات األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

مبادئ القضاء على األمراض واستئصالها. 1
األمراض المستهدفة بالقضاء عليها/استئصالها. 2
استعراض قصص النجاح في استئصال الجدري/القضاء على شلل األطفال . 3

طرق التدريب:

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



36
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

برامج األمراض السارية

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

علــى مســتوى البرنامج/المشــروع يجــب علــى المــرء أن يقــود و / أو يديــر أنشــطة الســيطرة علــى األمــراض / القضــاء عليهــا. وبالتالــي، مــن الضــروري ألولئــك الذيــن 
يعملــون مــن أجــل مكافحــة األمــراض أن يكتســبوا المهــارات األساســية فــي القيــادة واإلدارة. اإلدارة فــي برنامــج ومشــروع هــي نفســها اال ان البرنامــج ليــس لــه حــد 
زمنــي تحقيــق األهــداف حســب الشــهر أو الســنة، لكــن المشــروع مؤقــت مــن حيــث أنــه يحتــوي علــى بدايــة ونهايــة محــددة فــي الوقــت، وبالتالــي تحديــد النطــاق 
والمــوارد. المشــروع ليــس عمليــة روتينيــة، ولكــن مجموعــة محــددة مــن العمليــات المصممــة لتحقيــق هــدف نوعــي. إدارة المشــاريع / البرامــج، هــو تطبيــق المعرفة 

والمهــارات واألدوات والتقنيــات علــى أنشــطة المشــروع / البرنامــج لتحقيــق أهــداف المشــروع / البرنامــج. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
ضبط أوجه التشابه واالختاف بين القيادة واإلدارة.. 1

يوضح االختافات الرئيسية بين البرنامج والمشروع.. 2
تحديد مفهوم التكامل في مجال الصحة وسرد سلبياته وإيجابياته.. 3
اعداد خطة لمكافحة األمراض.. 4
وضع خطة عمل وتنفيذها.. 5
إدارة الموارد بما في ذلك الوقت.. 6
مراقبة وتقييم برنامج/مشروع مكافحة األمراض.. 7
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37
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

القيادة واإلدارة. 1
إدارة المشاريع/البرامج. 2
اإلدارة الرأسية/المتكاملة للبرنامج. 3
التخطيط. 4
التنفيذ. 5
المراقبة والتقييم. 6

طرق التدريب:

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



38
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

الصحة العامة القائمة على األدلة

المدة الزمنية : )30( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

الطــب القائــم علــى األدلــة )EBM(/الصحــة العامــة المســتندة إلــى األدلــة )EBPH( هــو االســتخدام الصريــح والحكيــم ألفضــل األدلــة الحاليــة فــي اتخاذ القرارات بشــأن 
رعايــة المرضــى األفــراد وتحســين صحــة الســكان. ويشــمل ذلــك تحديــد المشــكلة، وطــرح األســئلة، والبحــث فــي األدبيــات، وتقييمهــا، وتطبيــق األدلــة وتقييــم 
فعاليتهــا. لقــد نمــت EBM وEBPH بســرعة علــى مــدى الســنوات ال 20 الماضيــة. ومــن المتوقــع أن يتقــن األطبــاء والجهــات الفاعلــة فــي مجــال الصحــة العامــة 

المعــارف والمهــارات التــي تمكنهــم مــن توليــد األدلــة وتقييمهــا تقييمــً نقديــً.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
معرفة وتحديد المشكلة فيما يتعلق بمكافحة األمراض السارية. 1

صياغة سؤال / اسئلة لإلجابة عليها. 2
البحث في األدبيات المواضيع المختلفة للحصول على أفضل دليل. 3
يقيم بشكل نقدي مدى الصاحية واالهمية. 4
تطبيق األدلة على الممارسة. 5
تقييم الفعالية. 6
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39
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

الطب القائم على األدلة والصحة العامة القائمة على األدلة. 1
تعريف المشكلة. 2
صياغة األسئلة. 3
مراجعة منهجية لألدبيات. 4
تقييم األدلة. 5
تطبيق األدلة. 6
تقييم الفعالية. 7

طرق التدريب:

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



40
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

البحوث التطبيقية في األمراض السارية

المدة الزمنية : )60( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يهــدف هــذا المســاق فــي المقــام األول إلــى بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال مكافحــة األمــراض الســارية فــي مجــال البحــث والنشــر العلمــي. وينبغــي للمديريــن 
ــا صحيــة. وهــي مطالبــة بتحديــد أهــم المشــاكل  والموظفيــن العامليــن فــي مجــال مكافحــة األمــراض الســارية أن يفهمــوا المبــادئ األساســية وأن يجــروا بحوث
الصحيــة والقيــام ببعــض األعمــال البحثيــة. ويحــاول المســاق تغطيــة المكونــات الرئيســية الثاثــة لعمليــة البحــث: تطويــر مقتــرح البحــث، والعمــل الميدانــي )جمــع 

البيانــات( وكتابــة التقريــر العلمــي.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على:
تحديد أولويات البحوث في مجال األمراض السارية.. 1

كتابة مذكرة مفهوم بحثي واقتراح.. 2
تطوير أدوات البحث واختبارها مسبًقا.. 3
جمع البيانات من الميدان.. 4
إجراء التحليل األساسي لبيانات البحوث.. 5
كتابة وتقديم تقرير بحثي.. 6
كتابة مخطوطة / ورقة علمية ومحاولة نشرها في مجلة علمية.. 7
إعداد ملصق/ عرض شفوي للمؤتمر العلمي.. 8
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41
 برنامج النهج القائم على األدلة لمكافحة األمراض السارية

المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة في البحث. 1
مفهوم البحوث واعداد البروتوكوالت. 2
مراجعة األدبيات، واالقتباس، والسرقة األدبية. 3
اختيار الموضوع وبيان المشكلة وتبرير اختيار الموضوع. 4
أسئلة البحث والفرضية واألهداف. 5
طرق البحث. 6
خطة العمل والموازنة. 7
تقرير بحثي /)كتابة االطروحة وعرضها(. 8
النشر العلمي )المجلة والمؤتمرات(. 9
10 .TDRالبحوث التشغيلية و

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •

•  التدريب عن بعد.



بالتعاون مع

info@iaph.org

IAPH academy

www.iaph.org


