
 
 

 مقررات دراسية لعلم البحوث في الشعر

   معلومات وطلب

 
 لماذا عليك متابعة مقررات جمعية علم بحوث الشعر العالمية؟

جمعية علم بحوث الشعر العالمية هي منظمة مكّرسة لرفع معايير وتحسين مستوى  

 دراسة طالب علم بحوث الشعر عبر العالم.

 

يمكن متابعة مقررات جمعية علم بحوث الشعر العالمية عن بعد ومن أي مكان في العالم  

ايفيد هـ كينغسلي، دكتوراه، رئيس جمعية علم  دويشرف عليها رئيس الجمعية: الدكتور 

 جمعية علم بحوث الشعر العالمية.  -يبحوث الشعر العالمية وبيسان دبس 

 

جمعية علم بحوث الشعر العالمية والتي تشمل يتلقى كافة الطالب رسالة إخبارية من 

ط قالتحديثات النظامية عن آخر التطورات حول الصحة العامة واألبحاث حول تسا

 الشعر وحول فروة الرأس من حول العالم.

 

الطالب الناجحين على الموقع االلكتروني الخاص بجمعية علم  سيتم ادراج أسماء كافة 

 www.WorldTrichologySociety.orgبحوث الشعر العالمية: 

 

 اربعة مقررات:  جمعية علم بحوث الشعر العالميةتقدم  -

 مساعد  الشعر بحوث علم في عالم دبلوم -

 الكاملة  الشعر بحوث علم  شهادة مصادقة -

 مقرر متقدم في علوم بحث الشعر  -

 دكتوراه في علوم الصحة مع التركيز المتخصص في علوم ابحاث الشعر -

 

 

 

 

http://www.worldtrichologysociety.org/


 

 

الكاملة  الشعر بحوث علم  شهادة مصادقة                               

FULL TRICHOLOGY CERTIFICATION 

 

 

لالختصاصيين الذي يرغبون في ان يصبحوا علماء في علم  مقرر معّمق   •

بحوث الشعر معتمدين، وتاليا يعتبرهم زمالؤهم كاختصاصيين بمستوى  

 رفيع.

يعطيكم المقرر األدوات لممارسة علم بحوث الشعر وانشاء مركز علم بحوث   •

الشعر الخاص بكم إضافة الى انه يعطيكم الحافز لترويج مشروعكم الخاص  

 الجديد. 

القدرة على مساعدة مرضاكم الذين يعانون من مشاكل تساقط الشعر وفي  •

 فروة الرأس. 

 اعتبار ذات االحرف  الحاق المعتمدين الشعر بحوث علم في العلماء يستطيع •

"WTS.)بعد اسمهم )مع عضوية فعلية في الجمعية " 

 . العالم عبر االخرين الرأس فروة ومشاكل الشعر تساقط اخصائي مع الروابط •

 . االلكتروني موقعنا الى بكم االتصال حول والمعلومات اسمكم يضاف  •

 

 هيكلية المقرر 

 

 تدريب عيادي

سلي وبيسان دبسي في جمعية علم بحوث الشعر العالمية حلقة  غيقدم الدكتور دايفيد كين

 دراسية عيادية تدريبية. يتم تحديد الموقع في بيروت والرياض ودبي. 

 

 التعلم عن بعد 

فصل. يتم شراء كل فصل بمفرده مع  28يتكون القسم للدراسة عن بعد من المقرر من 

 فصول مقدما.  5انكم تستطيعون شراء حتى 

 

لكل فصل اختبار خاص به. عندما تصبحون جاهزين، انجزوا االختبار وارسلوه  

مع أي تعليقات من   بواسطة البريد االلكتروني. ستسلمون بريدا الكترونيا مع عالماتكم

 البروفسور.

يمكن إعادة الخضوع لالختبار إذا كان ذلك ضروريا. وعندما تنجحون به، يمكنكم دفع  

 ثمن الفصل التالي والذي سوف تستلمونه بالبريد االلكتروني. 



 

 

شهر إلنجاز كامل مقرر القسم للدراسة عن بعد، حسب الوقت   24الى  6يستلزم ما بين 

يطلب منكم ان تنجزوا فصال واحدا على األقل في   يسه للدرس.الذي تستطيعون تكر

 الشهر. 

 

 مخطط المنهج الدراسي للمقرر 

 . الشعر  ببحوث متعلقة وعلوم الشعر بحوث علم الى مقدمة 

 بيولوجيا وكيمياء وفيزياء الجسم البشري األساسية. 

 علم الجينات األساسي. 

 

 الرأس البشريين. علم التشريح وفيزيولوجيا الشعر وفروة 

 التركيبة والوظائف  -

 

 حاالت تساقط الشعر واسبابها وتشمل : 

وداء الثعلبة   شاملداء الثعلبة )تساقط الشعر من بقع معينة( داء الثعلبة ال -

 العالمي. 

خاصة منشط الذكورة )أندروجين( لدى الذكور واالناث )تساقط الشعر  -

 الوراثي(

 والتيلوجيني )تساقط الشعر(تساقط الشعر االناجيني   -

 تساقط الشعر الندبي )تساقط الشعر بسبب الجروح والندوب(  -

 نتف الشعر )جذب وشد الشعر(  -

 

 اختالالت الياف خطوط الشعر وتشمل: 

 علبة الجر )تكّسر الشعر( ث -

 مشاكل الياف الشعر الوراثية والخلقية -

 

 مشاكل فروة الرأس وتشمل:

 رأس(التهابات الجريبات )تشقق فروة ال -

 التهاب الجلد الدهني )تقشر فروة الرأس( -

 

 حاالت أخرى تصيب الشعر وفروة الرأس، وتشمل: 

 كثرة الشعر )زيادة في شعر الجسم( ونقص الشعر  -

 

 



 

 عالجات لتساقط الشعر، وتشمل:

 جراحية وغير جراحية   -

 طبية   -

 

 عالجات مشاكل فروة الرأس:

 عن طريق علم بحوث الشعر و بأساليب طبية   -

 

 استشارات في علم بحوث الشعر، وتشمل:

 تحديد مختلف حاالت تساقط الشعر وفروة الرأس  -

 

 تشغيل مركز علم بحوث الشعر، وتشمل:

 تسويق مركزكم -

 

دوالر أميركي وهو   5.500.00هو:   رسم مقرر عالم في بحوث علم الشعر معتمد

 مجموع:

 فصل(  28د.أ. للقسم االكاديمي من المقرر ) 4.200.00

 د.أ. للتدريب العيادي مع الدكتور دايفيد كينغسلي وبيسان دبسي  1.300.00

 ( ركزنا في الشرق االوسطأيام في م 5)

 د.أ. 4.200.00( الدراسة عن بعد = 1

 د.أ. لكل فصل( 150.00)تدفع بأقساط قيمة كل منها 

 د.أ.  1.300.00( التدريب العيادي = 2

 الحجز بمدة شهر قبل التدريب.د.أ. دفعة أولى تستحق عند  500.00

 مالحظة: هذه الدفعة ال تسترجع

 د.أ. تسوية تستحق عند بداية التدريب  800.00

 

مالحظة: تتم متابعة التدريب العيادي بعد انجاز وانهاء القسم المتعلق بالدراسة عن بعد  

 من المقرر. 

 للدفع: رجاء فتح: 

-courses/trichology-https://worldtrichologysociety.org/trichology

certification/ 

  

 

 ما هي المواد التي قد احتاجها؟ 

 كومبيوتر مع إمكانية استعمال االنترنت  -

https://worldtrichologysociety.org/trichology-courses/trichology-certification/
https://worldtrichologysociety.org/trichology-courses/trichology-certification/


 حساب بريد الكتروني   -

 

 كيف ابدأ؟

 نموذج البنود والشروط والتسجيل الوارد ادناه. طباعة وتعبئة  (1

 ، او ارساله بالبرد االلكتروني الى : 1-718-698-4775ثم ارساله بالفاكس الى: 

 education@worltricholohysociety.org 

 ادفع الدفعة األولى  (2

ها على حاسوبك الخاص، دون  تسات وتحديثها ودرمن السهل متابعة المقررا

 الحاجة لحمل الكتب السميكة من مكان الى آخر. 

 تظهر المقررات جدول دفع بأسعار بمتناول اليد. 

. 
 هل لديكم أي أسئلة؟ 

 eudcation@worldtrichologysociety.org.رجاء ارسالها بالبريد االلكتروني الى : 

   1- 718- 698- 4700او االتصال هاتفيا على الرقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:education@worltricholohysociety.org
mailto:eudcation@worldtrichologysociety.org


 جمعية علم بحوث الشعر العالمية 

 مقررات  

 المصادقات الكاملة مقابل عالم في علم بحوث الشعر المساعد 
 

WORLD TRICHOLOGY SOCIETY 

FUNDEMENTAL & FULL CERTIFICATION COURSES 

 جمعية علم بحوث الشعر العالمية  

 مقررات المساعد والمصادقات  

 

 والشروط  البنود
 باي مشروط غير المقرر الى والدخول السنة، من وقت اي في التسجيل للطالب يمكن

 . رسمية تعلمية متطلبات

 االمنة.  SQAURE/PAYPAL  بال باي بواسطة الدفع يتم

 

   االكاديمية  سياساتنا
 :أكاديمي تحذير

 بواسطة انذارا له نرسل فإننا االصلي، التسجيل من شهرين بعد الطالب بنا يتصل لم اذا

 . المنزلية الواجبات إلجراءات( ة)الطالب( تحتاجه)يحتاجه الذي االلكتروني البريد

 . تجربة فترة تحت الطالب يوضع اثنين، أكاديميين انذارين ارسال بعد

 

 :  االكاديمية التجربة فترة 

 اربعة اي) له األكاديمي االنذار توجيه  من شهرين بعد الطالب من اتصال اي نستلم لم إذا

  بان  االلكتروني البريد بواسطة( ها)له انذار ارسال يتم( الرسمي التسجيل بعد أشهر

 .يوم 60 مهلة ضمن سيتوقف ( ها)تسجيله

 .للتسجيل أكاديميا تعليقا  االكاديمية التجربة من فترتين عن  ينتج

 

 : للتسجيل األكاديمي التعليق 

 من اشهر ستة اي)  االكاديمية التجربة فترة من يوم 60 بعد( ة)الطالب من نستلم لم إذا

  ان االلكتروني البريد بواسطة( ة)الطالب اخبار سيتم( االصلي التسجيل تاريخ

 $. 50.00وإلعادة التسجيل يتوجب دفع مبلغ  االنتظار قيد وضع قد( ها)تسجيله

 بعد تعليقين أكاديميين اثنين للتسجيل، ينتج عنهما فصل أكاديمي من الدراسة.

 

 الفصل األكاديمي من الدراسة 

لم نستلم أي اتصال من الطالب بعد ستة أشهر من التعليق األكاديمي )أي سنة بعد   إذا



تاريخ التسجيل األصلي(، يتم فصل الطالب من المقرر. عادة الفصل األكاديمي هو دائم  

اال إذا أعاد الطالب تقديم طلب، وألسباب وجيهة، وتم قبوله تحت اعتبارات خاصة من  

 لعالمية.قبل جمعية علم بحوث الشعر ا

 

  الرسوم
  السابقة الصفحات في مقرر لكل الرسوم راجع 

 االنترنت  على مقرر الي االموال اعادة اوامر اصدار يمكن ال

  التدريب حضور على( القدرة عدم)  الفشل مقابل االموالإعادة  اوامر اصدار يمكن ال

  على الدفعات او العملي التدريب اتمام  عدم او يومين لمدة الدراسية الحلقة او العيادي،

 .ما مقرر انهاء عدم او االفرادية المقررات فصول اتمام عدم او للتدريب، الحساب

 

 : العالمية الشعر بحوث علم جمعية لمقررات والشروط البنود وفهمت قرأت

 

 

 التوقيع 

 

                                                                                                                       

 التاريخ 

                                                                                                                           

  



 

REGISTRATION FORM 

Please denote the course for which you are registering: 

❍ Full WTS Trichology Certification Course 

❍ WTS Fundamental Trichology Course 

تسجيل نموذج  

: لمتابعته تتسجلون الذي المقرر الى االشارة رجاء  

O الشعر بحوث علم  لتصديقات  كامل مقرر  WTS 

O  مقرر علم بحوث الشعرWTS لمساعد  

DATE: 

 التاريخ 

                                                                                                                          

. 

 

 

NAME:  

 االسم

                                                                                                                          

. 

 

 

ADDRESS: 

 العنوان

                                                                                                                          

. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

COUNTRY: 

 البلد :

                                                                                                                          

. 

 

OFFICE TELEPHONE: 



 رقم هاتف العمل : 

                                                                                                                          

. 

 

HOME TELEPHONE: 

 رقم هاتف المنزل :

                                                                                                                          

. 

 

MOBILE: 

 رقم الهاتف المحمول/الجوال: 

                                                                                                                          

. 

 

FAX: 

 الفاكس :

                                                                                                                          

. 

 

E-MAIL: 

 البريد االلكتروني : 

                                                                                                                          

. 



 مقرر علم بحوث الشعر المتقدم  (3

ADVANCED TRICHOLOGY CERTIFICATE 

  يرغبون الذين الشعر تساقط الشعر/اخصائي بحوث علم علماء مئات من واحد انت هل

  إمكانيات تحسين من المعرفة هذه  تمّكن وكيفية الدم فحوصات حول التعلم من بالمزيد

 لديك؟ الدخل

  العالمية الشعر بحوث علم جمعية توفره  الذي المتقدم الشعر بحوث علم مقرر يساعدك 

  بحوث علم جمعية رئيس دكتور، سلي،غكين دايفيد الدكتور يقدمه االنترنت على بفيديو

  لعلم "العادية الدم فحوص نطاقات على التعّرف  على االنكليزية، باللغة العالمية الشعر

  تحسين الى إضافة زبائنك،/ مرضاك  مساعدة على ساعدك ت وبالتالي الشعر" بحوث

 المنتجات.  مبيعات

يناقش المقرر أيضا الحاالت الطبية المهمة والتي قد تكون عامال ألسباب تساقط شعر 

 زبائنك/مرضاك.

سلي تواريخ حاالت محددة لمساعدتك في فهم كيفية  غإضافة الى ذلك، يناقش الدكتور كين

 ها من هذه المقرر مع ممارستك لعلم بحوث الشعر. تطبيق معرفتك التي جمعت

 المقرر:  يشمل

 الخاص حاسبوك  على تديرها ان يمكنك  التي أجزاء /4/ أربعة من المقرر فيديو -

 الذكي. الهاتف  او

 جزء(  لكل )اثنين االنترنت على  تنزيلها يمكن تطبيقات كتب -

 على:  اساتذتنا الى االلكتروني البريد عبر اسئلتك  ارسال في االختيار حق -

- worldtrichology@earthlink.net   

 الدراسة  انهاء شهادة -

 العالم. في مكان أي من مكتبك  او منزلك  في مرتاح وانت المقرر عةبمتا يمكنك  -

 http://youtu.be/84XcaBXtpcc معلومات لمحة

 مراجعتها ويمكن التقديم، الترجيع، التوقيف، إمكانية الفيديوات )لكافة الرسوم

 له.(  تحتاج ما بقدر مرات عدة

  $ 400 المتقدم: الشعر بحوث علم مقرر من  I الجزء -

 دقيقة(   50 حوالي الفيديو )مدة

mailto:worldtrichology@earthlink.net
http://youtu.be/84XcaBXtpcc


  $400 المتقدم: الشعر بحوث علم مقرر من II الجزء -

 دقيقة(   50 حوالي الفيديو )مدة

  $400 المتقدم: الشعر بحوث علم مقرر من III الجزء -

 دقيقة(   30 حوالي الفيديو )مدة

  $400 المتقدم: الشعر بحوث علم مقرر من IV الجزء -

 دقيقة(   03 حوالي الفيديو )مدة

  $(200.00 )توفير $1.400.00 بمبلغ المقرر كامل شراء يمكنكم او

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المنهاج الدراسي  

يتوجه هذا المقرر الى علماء بحوث الشعر المعتمدين، األطباء وغيرهم من االخصائيين  

في تساقط الشعر ليتعلموا حول كيفية طلب وقراءة نتائج فحوصات الدم الخاصة بالشعر. 

سيفيد ذلك زبائن/مرضى االخصائيين إضافة الى ممارستهم للعلم مما يفور دفقا إضافيا  

 في الدخل.

 المتطلبات المسبقة للمقرر )على األقل واحد مما يلي(: 

 مصدقة في علم بحوث الشعر -

 أي مصدقة أخرى في حقل اختصاص بتساقط الشعر  -

 الصحة الخ...( )مثال: طبيب، مساعد طبيب، شهادة جامعية في علوم 

 I الجزء

 الشعر بحوث علم في لعالم )بالمختبر( الدم فحوصات

 الفحوصات   هذه باجراء الشعر بحوث  علم في العالم ينصح لماذا •

 الشعر بصيلة في الطاقة انتاج •

   البروتين تركيب -

  الحديد، ذلك: في بما بالشعر،  المتعلقة وانماطها أهمية لها للدم الفحوصات من أي •

  المئوية النسبة ترانسفيرين، الربط، على االجمالية الحديد قدرة الفيريتين، مصل

 (. CBC) شامل دم فحص الحديد، لتشبع

 

 

 

 

 



 II الجزء

  الشعر بحوث علم في لعالم )بالمختبر( الدم فحوصات

  ،12ب فيتامين ذلك: في بما بالشعر،  المتعلقة وانماطها أهمية لها للدم الفحوصات من أي

  هرمون (،ANA) للنواة المضادة االجسام الزنك، النحاس، الفوليك، حمض د،  فيتامين

 ( TSH) الدرقية الغدة تحفيز

 طبيب مع والعمل التواصل •

 الدم  فحص عن نموذج ورقة •

 للدم  الفحوصات أهمية تظهر بحث أوراق •

 

 III الجزء

 الشعر   تساقط حاالت ومعالجة على  والتعرف فحص

 والتشريح الرأس فروة مصطلحات •

 وتشمل: ، الشعر تساقط ونطاقات أنماط مراجعة •

  والمحدد األساسي صنيف تال نطاق لودويج، نطاق هاميلتون، نوروود نطاق

(BASP) نطاق الميالد، لشجرة أوسلو تصنيف  نمط سينكلير، تصنيف  نطاق  

 سافن  التصنيف 

 فيتزباتريك  ل الجلد لون تصنيف  •

 الشعر تساقط لحاالت الشعر بحوث علم حسب التقييم •

 ”loss© Hair of H’s“   7 الحياة، أسلوب وعن شخصية )سجالت( حكايات

 الشعر  وتساقط ايضية متالزمة •

 الشعر  وتساقط الكيسات المتعدد ضيالمب متالزمة •

 

 

 



 

 IV الجزء

 الشعر تساقط حاالت  ومعالجة على  والتعرف الفحوصات

 لحاالت:  وسجالت بالشعر تتعلق  حاالت مناقشة 

 الشعر؟  بتساقط المصاب الشخص يقيّموا ان الشعر اختصاصيي على ينبغي كيف 

  صعبة شعر تساقط لحاالت التقييمات من المزيد •

   الكيسات المتعدد المبيض   متالزمة )االيض(، الغذائي التمثيل متالزمة

 أساسية   األنماط المتعددة العالجات تعتبر لماذا •

 الشعر بحوث علم في للعالم المتوفرة العالجات هي ما •

 

 لتبدأ المقرر. http://wts.vhx.tv/productsرجاء فتح الموقع 

 

 

 

 

 

 



4) DOCTOR OF HEALTH SCIENCE (D.H.S.) WITH A 

PERSONALIZED CONCENTRATION IN TRICHOLOGY 

 ( .D.H.Sدكتوراه في علم الصحة )

 علم بحوث الشعر صن على مع تركيز مشخ

 

يسر جمعية علم بحوث الشعر العالمية ان تعلن عن شهادة جامعية األولى في العالم التي  

 تدمج المقررات في علم بحوث الشعر.

 

للعلوم الصحية التي تمنح درجة دكتوراه: دكتور  جتوننكلية هانتيتشاركت الجمعية مع 

وث الشعر المعترف بها  ( مع تركيز مشخصن على علم بح .D.H.Sفي علوم الصحة )

 من قبل مجلس الدراسة والتدريب عن بعد في الواليات المتحدة األميركية. 

 يمكن انجاز هذا المقرر على االنترنت في أي مكان من العالم.

و  دكتور سلي،غكين دايفيد رئيسها ان تعلن ان العالمية الشعر بحوث علم جمعية ويسر

WTS   .سيشرف على مكونات علم بحوث الشعر من المقرر 

 

يعتبر هذا المقرر للدكتوراه مثاليا لالختصاصيين الذين يرغبون في تعلم المزيد  

 عن اختالالت الشعر وفروة الرأس، وبالتحديد: 

 عالم في بحوث الشعر معتمد مع درجة ماجستير او ما يعادلها  – 1

 المرتبطين بالشعر وفروة الرأس:مزودي خدمات العناية بالشعر  -2

 مساعدو األطباء •

 ممارسو مهنة التمريض  •

 مساعدون طبيون  •

 صيادلة عياديون  •

 الباحثون في المجاالت العلمية – 3

 المتخصصون في علوم الجلد  – 4

 أطباء العناية األولية  – 5

 جراحي استعادة الشعر – 6

 تير او ما يعادلها ممثلي صناعة ما يتعلق بعلم الجلد حاملي درجة ماجس – 7

  

، رجاء االتصال بكلية هانتينجتون مباشرة او زوروا .D.H.Sللتسجيل في هذا المقرر 

موقعها االلكتروني للمزيد من المعلومات )تتم متابعة هذا المقرر عن طريق كلية  

 نجتون للعلوم الصحية(: يهانت 

Http://www.hchs.edu/doctorate-healthcare.htm  

 


	المنهاج الدراسي

