
 5151-5102الجاهعيو  لالعٌام البحثيو لقسن طب األطفال الخطو

 

 هنيجيت إعذاد ًإعتواد ًنشز الخطت البحثيت :

  تكٍٕٚ انفشٚك : تى تشكٛم فشٚك الػذاد يغٕدح خطخ انجحج انؼهًٗ انخبصخ

 ثبنٕحذاد ٔتى ػشضٓب ػهٗ يزهظ انمغى

 ٚأػضبء يزهظ انمغىد انالصيخ ػهٗ انخطخ ثُبءا ػهٗ التشاحبد الارشاء انتؼذ 

 خ انجحج انُٓبئٛخ يٍ يزهظ انمغىطاػتًبد خ 

 

 الغايت: 

 تحمٛك انتًٛض فٗ انجحج انؼهًٗ

 :األىذاف

  سفغ انكفبءح انجحخٛخ 

 صٚبدح ػذد األثحبث انًُشٕسح دٔنٛب 

 ًُٛخ يٕاسد انجحج انؼهًٗت 

 صغبس انجبحخٍٛى دػ 

 

 

 



 لخطت البحثيت لٌحذة الكبذ ًالجياس اليضوى ًالتغذيت ا#

.دساعخ يؼذل إَتشبس فٛشٔط عىفٗ أطفبل يحبفظخ انًُٛب ٔانًحبفظبد انًزبٔسح 1

 ٔيذٖ تأحٛش طشق انؼالد انحذٚخخ ػهٗ َغجخ انشفبء يُّ

 ٔلصش انمبيّ   .دساعخ يؼذالد ٔأعجبة َٔتبئذ أيشاض عٕء انتغزٚخ2

  ٌ .دساعخ يذٖ اَتشبس أيشاض انتًخٛم انغزائٙ ٔإَٔاػٓب ٔيذٖ تأحٛش تُبٔل األنجب3

 ٔاألغزٚخ انؼالرٛخ ػهٗ َغجخ انشفبء    

  .دساعخ أْى أعجبة اإلعٓبل انًضيٍ فٗ األطفبل ٔأحذث أعبنٛت انتشخٛص ٔدٔس  4       

 انًُبظٛش انٓضًٛخ فٗ انتشخٛص ٔانؼالد                

 

 لخطت البحثيت لٌحذه اهزاض الصذر ا#        

 انصذس نحغبعٛخ انزذٚذحنهذالالد  دساعخ -1

 انصذس  نحغبعٛخ انزذٚذحأعبنٛت انؼالد  -2

 حغبعّٛ انصذس دساعّ نؼٕايم انخطٕسِ َٔبتذ ايشاض -3

 

 لخطت البحثيت لٌحذة الذم  ا#

تمٛٛى األعجبة انٕساحٕٛٓانًكتغجٓهالًَٛٛبانُبتزّ ػٍ لصٕس َخبع انؼظبو فٙ انًشضٙ  -1

 انًتشددٍٚ ػهٙ ٔحذِ ايشاض انذو فٙ ربيؼّ انًُٛب

انًختهفّ نًشضٙ َمص انصفبئح انذيّٕٚ ٔانخبضؼٍٛ نخطظ ػالد دساعّ َٕاتذ انؼالد  -2

 يختهفّ فٙ ٔحذِ ايشاض انذو فٙ ربيؼّ انًُٛب



 فٙ يحبفظّ انًُٛب G6PDدساعّ انطفشاد انٕساحٛٓبنًختهفّ فٙ اًَٛٛب َمص   -3

دساعّ يشبكم انتًخٛم انغزائٙ فٙ يشضٙ اًَٛٛب انجحش انًتٕعظ ٔٔانخبضؼٍٛ نؼمبلٛش  -4

 ًختهفّ  اصاحّ انحذٚذ ان

 انهًٛفبّٔٚ انحبدًِٓٛئٓهالصبثّ  ثبنهٕكًٛٛبٕايهدساعّ انؼذٔ٘ انفٛشٔعٛٓبنًختهفّ كؼ -5

 

 لخطت البحثيت لٌحذة االهزاض العصبيو ا#

دساعخ يؼذل اَتشبس األيشاض انؼصجٛخ ٔ يُٓب انصشع فٙ األطفبل فٙ  - -1

 يحبفظخ انًُٛب. 

 دساعخ ػٕايم انخطٕسح ٔ اعجبة انزهطبد انذيبغٛخ فٙ االطفبل.  -2

دساعخ انشهم انذيبغٙ فٙ االطفبل ٔ طشق تمهٛم االصبثخ ثّ ثبنتؼبٌٔ يغ  - 3

 لغى انُغبء ٔ انتٕنٛذ ثبنًغتشفٗ.

 لخطت البحثيت لٌحذة اهزاض الكلي ا#

 دساعّ يؼذل انمصٕس انكهٕ٘ ٔاعجبثّ فٙ يحبفظّ انًُٛب -1

 ثٍٛ تهٕث انًٛبِ َٔغجّ انمصٕس انكهٕ٘ نذ٘ األطفبل  انؼاللّ دساعّ -2

 دساعّ يؼذل انمصٕس انكهٕ٘ انحبد فٙ حبالد األطفبل انخذد فٙ يحبفظّ انًُٛب -3

 

 

 



 :لخطت البحثيت لٌحذة القلب ا#

انٗ  5تشًم انخطخ انجحخٛخ نٕحذح انمهت ػًم يغح شبيم نؼُٛخ يٍ اطفبل انًذاسط ثٍٛ عٍ 

عُخ ػهٗ يذٖ ػبو دساعٙ الكتشبف االصبثبد انًختفٛخ نهًكشٔة انغجحٕٛ انحًٗ  15

 انشٔيبتٛضيٛخ انكبيُّ ٔرنك ػٍ طشٚك االثحبث انًؼًهٛخ ٔ االشؼخ انتهٛفضَٕٚٛخ انمهجٛخ

 

 : الغذد الصواء لخطت البحثيت لٌحذة ا#

 ػًم دساعبد ػٍ أعجبة داء انغكش٘ انُٕع  األٔل فٙ يحبفظّ انًُٛب -1

 ػًم يغح نهكشف ػٍ انغًُّ فٙ أطفبل انًذاسط ٔانكشف ػٍ أعجبثٓب انًختهفّ -2

 ػًم يغح نهكشف ػٍ لصش انمبيّ نذ٘ األطفبل ٔاعجبثّ -3

 :لخطت البحثيت لٌحذة الزًهاتيشم اا# 

فٗ أطفبل يحبفظخ انًُٛب ٔانًحبفظبد  إَتشبسانشٔيبتٕٚذ انًفصهٙ.دساعخ يؼذل 1

 انًزبٔسح ٔيذٖ تأحٛش طشق انؼالد انحذٚخخ ػهٗ َغجخ انشفبء يُّ

 انًختهفّ نذ٘ األطفبل  انًُبػّ.دساعخ يؼذالد ٔأعجبة َٔتبئذ أيشاض 2

 انزئجّ انحًشاءٔتبحٛشْب ػهٙ انكهٙ نذ٘ األطفبل انًصبثٍٛ.دساعخ يذٖ اَتشبس  3

 فٙ يحبفظّ انًُٛب

 

 

 

 



 :الوزكشة ًالزعايت الٌالدةا لخطت البحثيت لٌحذة األطفال حذيثي ا# 

االيشاض انتٗ تصٛت األطفبل ثٕحذاد انشػبٚخ انًشكضِ ثمغى طت األطفبل ٔتى انتشكٛض 

 ػهٗ:

  اعتشاتزٛبد انتذخم انٕلبئٗ نهحذ يٍ حذٔث انؼذٖٔ فٗ فٗ ٔحذاد انشػبٚخ

 األطفبل.انًشكضِ ثمغى طت 

  تمٛى تبحٛش االيشاض انشبئؼّ فٗ ْزا انؼًش ػهٗ اًَبط حٛبح االطفبل فٗ ٔحذاد

 انشػبٚخ انًشكضِ ثمغى طت األطفبل

  ِاػذاد ثشتٕكٕالد نهشػبٚخ انطجٛخ انخبصخ ثبالطفبل فٗ ٔحذاد انشػبٚخ انًشكض

 ثمغى طت األطفبل

  فٗ ٔحذاد انشػبٚخ اعتشاتٛزٛبد انتذخم انٕلبئٗ نهحذ يٍ يؼذل ٔفٛبد االطفبل

 انًشكضِ ثمغى طت األطفبل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


