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لم تشكل اإلصابات . فشخصوا فصام%  27 القطب، أما وجداني ثنائي
ذكاء المصاحب بلغت كما أ، درجة انخفاض ال. ذات أهميةالعضوية نسبا 

سبعة . معظم حاالت التحويل وجهت لألخصائيين النفسيين . 9.3%
كان لديهم % 10.7حوالي . ئية تلقوا جلسات عالج كهربا%)5(مرضى 
ت حجزهم في غرفة مفردة % 19.3والي ح. انتحاريةمحاوالت تاريخ 

معظم حاالت الخروج . لضبطهم على األقل مرة واحدة خالل فترة التنويم
 .قررت من قبل الطبيب المعالج% 72.9

 إن معظم الحاالت المنومة كانت لمراهقين لديهم سلوك عنيف :الخاتمة
كما تبين . أو فصاموقد شخصت حاالتهم اضطراب وجداني ثنائي القطب 

 .أن هناك شح في االستفادة من خدمات التنويم بالنسبة لألطفال

 طفل، مراهق، طب نفسي: مفتاح الكلمات

 Substance use among University Students in the 
Gaza Strip    -  Abu Qamar, Kamal; Thabet, A. 
A; Vostanis, Panos 

Abstract : 

Aim: the aim of study was to investigate the prevalence of 
substance abuse among unversity students in the Gaza Strip. 

Design: A cross-sectional study 

Settings: four inversities in the Gaza Strip (Al Azhar, Islamic, 
open Alquds, and Al aqsa University). 

Participants: A total number of 1047 university students in 
the 1st and 4th year of two parts; the first part of 13 questions 
relating to socio-economic information, health status and 
abusing unprescribed substances, sources and reasons of 
abusing and the second part of 5 questions for 8 substance 
categories. 

Results: results showed that 2.1% have ever used 
unprescribed substances over tha past twelve months; 11.7% 
abused tobacco (smokers) with significant differencec for male 
(21.4%) compared to (2.1%) for female, 1.2% abused alcohol 
with significant differences for male (2.1%) compared to (0.2%) 
for female. The study revealed no significant differences of other 
substances; 0.79% abused psych-stimulants, 1.09% abused 
sedatives, 0.30% abused opiates, 0.99% abused cannabis, 
0.70% abused inhalants, and 0.20% abused hallucinogenic. 
Pharmacies were the most common source of narcotics and 
stimulants. 

Conclusion: our low level of abusing alcohol and other 
drugs even during the years of conflict and war is inconsistent 
with literatures in the west, which suggested that people who 
experienced major trauma and those with post traumatic stress 
disorder or depression may self-madicate with drugs or alcohol 
to relax, cope with stress or relieve symptoms. 

Key words: prevalence, substance abusedn university 
students,Gaza Strip. 

   Pattern of Child and Adoloscent Admission into 
Psychiatric Wards  Fatima Al- Haidar 

Abstract : 

Aims : 
To describe the pattern of admission into psychiatric wards for 

patients aged 18 years and younger, identifying their psychiatric 
disorders, associated medical problems and mental sub-normaly, 
the length of stay in the hospital, referrals and pattern of 
discharge. 

Methods: 
 First admission of people 18 years of age or younger to the 

psychiatric wards of king Khalid University Hospital in Riyadh, 
Kingdom of Saudi Arabia, From May 1st, 1995 to April 30th 2005 
were reviewed regarding admission data. 

Results: 
A total of 140 patients (4.5% of all admission)were 18 years of 

age or younger. Adolescents contitute 95%, females from 75%. 
Sixty- five percent were admitted via emergency department. Most 
of them stayed less than 2 months. Bipolar affective disorder was 
diagnosed in 30% and schizophrenia was diagnosed in 27%. 
Phisical diseases were not significantly associated. Only 9.3% 
had associated mental retardation. 

Most of referrals were directed to the psychologists. Seven 
patients (5%) received electro-convulsive therapy (ECT). About 
10.7% reported history of suicide attempt. About 19.3% were 
secluded at least once during admission. Most discharges, 72.9%, 
were decides by the trating psychiatrists. 

Conclusion: 
Most of admitted patients were adolescents with aggressive 

behavior and diagnosed as bipolar affective disorder or 
schizophrenia, with low utilization of the service by children. 

Key words: child, adolescent, psychiatry 

فاطمة  -نموذج لتنويم األطفال والمراهقين في األجنحة النفسية  
 احليدر

 الملخص
ذه الرسالة إلى وصف نموذج لتنويم المرضى البالغين هدفت ه: الهدف

 عاما فما دون في األجنحة النفسية من حيث تحديد األمراض النفسية 18
 الذكاء، مدة التنويم، انخفاضراض العضوية المصاحبة، المشخصة، األم

 .التحويل للتخصصات األخرى، وكذلك طريقة الخروج من المستشفى

مراجعة ملفات المرضى حول المعلومات أعاله بالنسبة لدخول : الطريقة
األول لهم في األجنحة النفسية بمستشفى الملك خالد الجامعي شهر مايو 

 .2005 وحتى ابريل 1995

% 4.5 عاما فما دون، يمثلون 18 مريض ممن بلغوا 140 تم تنويم: النتائج
 %75 في حين مثلت اإلناث %.95 مثل المراهقين. كافة الحاالت المنومة

معظم المرضى بقوا في المستشفى . دخلوا عبر قسم الطوارئ %65 حوالي
  اضطرابشخصت حاالتهم % 30حوالي . أقل من شهرين
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Keywords: Suicide, suicide attempt, DOB, Social psychiatry, 
cross-cultural psychiatry. 

هل هناك عالقة بيم محاوالت اإلنتحار وتاريخ يوم الميالد في  
عمر ابراهيم املديفر و  -  المملكة العربية السعودية؟

 أوسيمة يوسف خري
 الملخص

ذه الدراسة بهدف البحث عن وجود عالقة أجريت ه: هدف الدراسة
 ناث والذكورمحتملة بين الشروع باإلنتحار وتاريخ يوم الميالد عند اإل

 .السعوديين وغير السعوديين

ذه الدراسة هي جزء من دراسة تحليلية إستراتيجية ه: طريقة الدراسة
أجريت على سجالت المرضى بمستشفى الملك فهد للحرس الوطني 
بالرياض وتناولت جميع حاالت محاوالت اإلنتحار التي نومت بالمستشفى 

 ثم إمالء م،31/12/2003حتى  1/1/1984 خالل الفترة الزمنية الممتدة من 
إستمارة خاصة لكل حالة وأخضعت النتائج التي توصلنا إليها إلى 
اختبارات الداللة اإلحصائية باستخدام الطريقة اإلحصائية المعروفة باسم 

 .)كاي مربع(

أظهرت نتائج الدراسة أنه من بين مجموع حاالت عينة : نتائج الدراسة
شروع باالنتحار، كان يوم الميالد وفق التقويم  حالة 365الدراسة البالغة 

حالة بما يعادل  57الميالدي هو اليوم المختار للقيام بمحاولة اإلنتحار في 
ذات داللة إحصائية بين الحظنا وجود فروق جوهرية جدا و %.15.6نسبة 

 من غير %40السعوديين وغير السعوديين بهذا المجال حيث إختار 
ذا وكان ه.  من السعوديين فقط%12ه  في حين إختارالسعوديين هذا اليوم،

 %)43( جدا أكثر وضوحا عند اإلناث غير السعوديات الفرق الجوهري
 والحظنا إزدياد نسبة %)12حوالي (مع اإلناث السعوديات مقارنة 

 35 بيوم تاريخ ميالدهم من الفئات العمرية األكبر من باالنتحارالشارعين 
 ". عاما50أكبر من "العمرية عاما وانعدامها بالفئة 

تبين من الدراسة أن تاريخ يوم ميالد الشخص وفق التقويم : الخالصة
ذا الشخص على محاولة الميالدي يلعب دورا كعامل خطورة في إقدام ه

 عند الفئات المؤهلة لذلك خاصة من غير السعوديين، وتبين كذلك االنتحار
ت نسبة من اختار هذا اليوم  الثقافي دورا في دلك حيث ارتفعرأن للتغي

 بشكل مثبت إحصائيا خالل عشر السنوات األخيرة االنتحارلتنفيذ محاولة 
 .مع عشر السنوات التي سبقتها وكان ذلك واضحا عند غير السعوديين 

محاولة االنتحار، تاريخ الميالد، الفئات العمرية، : الكلمات المرجحة 
 .طب النفس االجتماعي، التغير الثقافي

 Gender Differences in Symptoms of schizophrenia 
Alsaladi A A, Al-Haddad MK, Al-Faraj A M, 
Qaheri S, Greally M, Al-Shboul Q M, Alnasheet F 

Abstract : 

Objective: to determine gender differences in the symptoms 
and age of onset of schizophrenia in bahraini patients. 

Methods: 112 bahraini patients with schizophrenia who were 
initially involved in a genetic study were selected. The OPCRIT 
3.31 checklist was applied as a diagnostic tool. OPCRIT items 
were analysed for differences between males and females. 

Results: No differences were foud between males and 
females in the studied symptoms of schiziphrenia and age of 
onset as “the earliest age at which madical advice was sought 
for psychiatric reasons or at which symptoms began to cause 
subjective distress or impair functionning”. This finding was 
found in both the familial and sporadic groups of schizophrenia. 
Furthermore , OPCRIT was found to be an equally reliable tool 
in diagnosing schizophrenia in males and females. 

Conclusion: the above findings were compared and 
contrasted to the findings of other studies. While there is 
agreement regarding the lack of gender difference in the  

آمال أبو - إستعمال المواد بين طالب الجامعات في قطاع غزة  
 قمر، عبد العزيز ثابت وبانوس فوستانيس

 الخالصة
 التحقق من مدى انتشار العقاقير هدفت هذه الدراسة الوصفية المسحية

غير الموصوفة طبيا وأنماط استخدامها بين الطالب الجامعيين في قطاع 
وقد جمعت البيانات عن طريق  . )2003-2002( غزة خالل الفترة بين 

تميز بالسرية وخالي من البيانات الشخصية على ) أسئلة مغلقة(استبيان ذاتي 
طالبا وطالبة من المستوى  1363أفرادها العينة العشوائية التي بلغ عدد 

 40-17(وتراوحت أعمارهم بين . األول والرابع من كليات اآلداب والعلوم
 طالبا 431 –%) 13.6( طالبا وطالبة من الجامعات اإلسالمية 431 ،)عاما

 طالبا وطالبة من جامعة القدس 186 -%)31.6(وطالبة من جامعة األزهر 
 %).23.1( طالبا وطالبة من جامعة األقصى 315 –%) 13.7(المفتوحة 

تعاطوا عقاقير غير موصوفة طبيا % 2.1ولقد أظهرت الدراسة أن 
من % 11.7خالل اإلثني عشر شهرا األخيرة، ويمثل المدخنون ) مخدرات(

 تعاطوا %1.2وأن ، %2.1العينة مع تباين إحصائي ملموس لصالح الذكور 
نسبة . %0.2مقابل اإلناث % 2.1ور الكحول مع تباين إحصائي لصالح الذك

، ونسبة %1.09ونسبة تعاطي المسكنات المنومات ، %0.79تعاطي المنبهات  
، ونسبة من %0.99) الحشيش( ونسبة تعاطي المخدر ،%0.3تعاطي المهدئات 

 عقاقير الهلوسة  ونسبة تعاطي،%0.70يتعاطون العقاقير عن طريق االستنشاق 
ن الصيدليات هي المصدر للحصول على العقاقير ط وقد أشارت الدراسة أ0.2

وقد أظهرت الدراسة أنه ال يوجد اختالف جوهري . المنبهة والمسكنة المنومة
 .في تعاطي العقاقير األخرى بين كافة شرائح العينة

 تعاطي العقاقير غير  على مشكلةالتأكيدذه الدراسة من أبرز نتائج ه
خاصة الدخان في الجامعات، ويمكن الموصوفة طبيا بين طالب الجامعات وب

 معدل وارتفاعذه الدراسة لعدة أسباب مثل كبر حجم العينة تعميم نتائج ه
 . ودقة عملية البحثاالستجابة

 Is there a Relationship Between Suicide Attempts 
and the Date of Birth, in Saudi Arabia 

Abstract : 

Objective: 
 this study tries to answer the question whether there is a 

relationship between suicide attempts and dete of birth among 
Saudi and Non-sausi males and females, who were admitted with 
suicide attempt at King Fahad National Guard Hospital, KAMC-
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

Method: 
This work is a part of a comprehensive study of all reported 

suicide attempts based on review of all files admitted to king 
Fahad National Guard Hospital, KAMC-Riyadh, Kingdom of Saudi 
Arabia; during the last 20 years (from 1/1/1984 to 31/12/2003) 
where data was collected in a specia study from. Chi-square was 
used for analysis. 

Results: 
A total of 365 cases were identified, 57 (15.6%) attempters 

chose the date of birth (DOB) for the attempt. Forty parcent of 
non-Saudi compared to 12% of saudis chose this day (p<0.01). 
the difference was more noticeable in non-saudi females (43%) 
when Saudi females (12%) ( P<0.01). the highest age group was 
between 35-50 years. 

Coclusion 
This study indicated that the date of birth according to the 

Gregorian date can be a risk factor to attempt suicide in those 
suceptible groups especially in non Saudi. A significant increase 
in the percentage of suicide attempters on the date of birth in the 
second decated (1994-2003) comparing with the first (decade 
1984-1994) in non Saudi might give a hint to the role of 
globalization and the culture chages. 
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firearms in Yemen were all associated factors in the majority of 
committed crimes. Further future studies are needed in this 
newly developed branch of psychiatry in yemen. 

 الملخص

 :هدف الدراسة
فحص العوامل الديموغرافية وأنواع االضطرابات النفسية والجرائم 
المصاحبة لها للمرضى المحالين إلى اللجنة النفسية القضائية في مصحة 

 م2004 إلى ديسمبر 2003اير السجن المركزي بصنعاء في الفترة من ين

 طريقة الدراسة

تم فحص كل اليمنيين البالغين المتهمين بجرائم ومحالين من الجهات 
المختلفة لتقييم حالتهم العقلية إلى اللجنة النفسية القضائية في السجن 

سجلت بياناتهم الديموغرافية، تشخيص حالتهم العقلية والجرائم . المركزي
 .كل هده البيانات في جداول الخاصةالمصاحبة لها ووضعت 

 النتائج
 : حالة)198(مجموع الحاالت التي تم إحالتها خالل فترة الدراسة بلغت 

 سنة) 40-30(متوسط أعمارهم كانت ما بين  -1

%) 60.6(أغلب الحاالت كانت لها تاريخ مرضي سابق للجريمة  -2
 لديهم تاريخ %)18( كان لديهم سجل إجرامي سابق و %)27.3( -3
 .ي عائلي إيجابيمرض
 فصام %)42.1(: أنواع االضطرابات النفسية كانت بالنسب التالية -4

 %2.5 اكتئاب %)7.1( اضطرابات الضالالت %)18.7( هوس، %)28.8(
 . اضطرابات عضوية%)5(اضطرابات عصابية و 

 اعتداء: ذه االضطرابات كانت كما يليالجرائم المصاحبة له -5
 %)8.6( جرائم جنسية %)15.6( سرة )29.3( تل )38.4(جسدي 

 .)8.1(ومحاوالت قتل 

 :الخالصة
ذه الدراسة الوصفية التاريخية لخدمات الطب النفسي القضائي إن ه

والتي هي األولى من نوعها في اليمن، قد توصلت إلى عدة توصيات 
تهدف إلى تحسين خدمة وممارسة الطب النفسي القضائي، كما وجدت بأن 

 النفسية وعالجها في المجتمع اليمني وعدم نقص الوعي باالضطرابات
اإللتزام باستخدام العالج وتعاطي القات بشكل مفرط وسهولة الحصول 
على السالح الناري كلها عوامل مصاحبة الرتكاب المرضى العقليين في 

علما بأن هناك حاجة لدراسات مستقبلية في . هده العينة للجرائم المذكورة
 .بط ومقارنة للتوصل إلى نتائج أكثر دقةذا المجال وفي وجود ضواه

 Psychiatric Education 

Teaching Psychotherapy in a Group Therapy 
Setting Current Perspectives 
Anu A. Matorin, and Pedro Ruiz* 

Abstract 
Graduate psychiatric training in the United States and in 

other industrialized nations such as Canada, England and 
Germany is Surrently undergoing a major transformation. As a 
paramount expresson of these  changes, the Accreditation 
Council for Gratuate Medical Education ( ACGME) has ezcently 
began to require that all modalities of psychotherapy be taught 
in all their accredited graduate training prigrams in psychiatry in 
this country. In a parallel fashion, the current managed care 
influence as well as the current strives toward evidence-based 
medicine have pressured graduate training programs, including 
psychiatry to provide services in the most cost-effective manner.

In this context, a group therapy program was designed and 
developed in the departement of Psychiatry and Behaviora 

 

 الملخص
ص أعراض ذكور واإلناث فيما يختحديد الفروقات بين ال: األهداف

 .اإلصابة والعمر عند بدء اإلصابة بالفصام لدى المرضى البحرينيين

ذين شاركوا  مريض بالفصام من المرضى ال112تم اختيار : األساليب
كأداة  OPCRIT 3.31 ـبدراسة متعلقة بالوراثة وتم تطبيق قائمة ال

ذكور  بين التلدراسة الفرو قا OPCRITتم تحليل عناصر . تشخيصية
 .ث المصابين بالفصامواإلنا

ذكور واإلناث  بين الميةهذات ألم تظهر الدراسة أية فروق : النتائج
 األعراض والعمر عند اإلصابة انتشارالمصابين بالفصام فيما يتعلق بمعدل 

 العمر عند ظهور خلل في األداء أوالعمر عند اللجوء للطب النفسي " بمعنى 
النتيجة وجدت ذه ه.  البحرينيينلدى المرضى" الوظيفي أو التأثر الشخصي
ذين يفتقرون  تاريخ عائلي بالمرض والذين لديهملدى كال من المرضى ال

 أداة تشخيصية OPCRIT 3.31  وقد وجد أن قائمة الـ .لهذه التاريخ العائلي
 .موثثوقة لتشخيص مرض الفصام في الرجال والنساء بدرجة متساوية

وجود فروق في معدل انتشار بينما يوجد إجماع على عدم : الخالصة
ذكور واإلناث المصابين، ال يوجد مثل هذا اإلجماع على األعراض بين ال

العمر عند بدء اإلصابة بين الجنسين، لذلك يجب الحذر عند تحليل الدراسات 
المتعلقة بهذه النقطة حتى ظهور تعريف دقيق لمصطلح العمر عند اإلصابة 

 .بالفصام

 Descriptive Study for Mentally Disodered Offenders 
Attendes the Forensic Psychiatric Unit in the central Prison/ 
Sana’a city- Yemen Abdul-Elah H. Aleryani, Abdul 
Kareem Salam; Esa Abdul Walee 

Abstract : 

Objective: to investigate the socio- demographic, diagnostic 
types and associated crimes of mentally disordered offenders 
referred to the forensic psychiatric committee in the central prison/ 
Sana’a city during the period from January 2003 to December 
2004. 

Patients and Methods: all Yemeni male, adult; mentally 
disordered of fenders referred during the study period were 
examined and their sociodermographic data, diagnosis, and 
associated crimes were recorded crimes were recordes and 
tabulated. 

Results: 
1- A total of 198 mentally ill offenders were referred to the 

committee. 

2- The peak frequency is in the range 30-40 years old 
(45.5%) 

3- The majority of the patients have had history of mental 
illness before the crime (60.6%) 

4- 27.3% had previous criminal records and 18.7% with 
positive family history of mental disorders. 

5- The identified diagnosis were as follows schizophrenia 
(42.4%) mania (28.8%) delusional disorders (18.7%) depression 
(7.1%), neurotic disorders (2.5%) and organic disorders (0.5%). 

6- The associated crimes include assault (38.4%), murder 
(29.3%), left (15.6%), sexual crimes (8.6%) and attempted murder 
(8.1%). 

Conclusion 
This descriptive study for forensic psychiatric services, which 

is of its first kind in Yemen, has raised a number of issues and 
recommendations for improving practice of forensic psychiatry in 
Yemen. It has also that lack of mental health  education in the 
community, non compliance with medication, excessive chewing 
qat by mentaly ill offenders, as well as their easily access to  
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 الملخص
إن تدريب األطباء في مجال الطب النفسي يمر بمرحلة تحول كبير في 
الدول الصناعية كالواليات المتحدة، كندا، إنجلترا وألمانيا، وكتعبير عن 

 التغيير فإن مجلس التعليم الطبي العالي في الواليات المتحدة قد تبنى ذاه
مؤخرا مبدأ تعليم كافة أشكال العالج النفسي في برامج تدريب الطب 
النفسي، كما أنه على موازاة ذلك فإن تأثير الطب القائم على الدالئل أدى 

 .للبحث عن وسائل العالج ذات الجدوى بالكلفة

قد  قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية طب ذا السياق فوفي ه
. ناتيذ بداية التسع بتنظيم برنامج للعالج الجماعي منهيوستنفي تكساس 

يتيح تدريب المقيمين في الطب النفسي في مجال العالج النفسي في ذا وه
ذ التكلفة بعين االعتبار، إطار مستوى جيد من الرعاية النفسية التي تأخ

 الخبرات المكتسبة في هذا البرنامج خالل العشر سنوات سوف نتناول
 .الماضية ، وذلك حتى تستفيد برامج التدريب األخرى من هذه الخبرة

In this context, a group therapy program was designed and 
developed in the departement of Psychiatry and Behavioral 
Sciences of University of Texas Medical School at Houston since 
the early 1990s. this permitted the training of psychiatric residents 
in a psychotherapeutic setting that can also that  can also  provide 
high quality of psychiatric care in a cost-effective basis. We hope 
that in a addressing the experiences ascertained in this training 
programs during the last ten years, other graduate trainig 
programs in psychiatry across this country could learn from our 
experiences and thus consider utilizing this training and  service 
model in their attempts to comply with today’s ACGME 
expectations within a managed-care environment. 
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