
                                                      

 املستخلص
ثتتت ب  جتتتفادب  يتتتفايباتتتعبفجايتتت بحثتتت  ف بأيستتتف البحث اتتتلبحثاتتتفثعبحثف تتت لب  تتت ب      

 ،بو ثكبانبخاللبحخف ف بحثف ضيفتبحآلفي :حثوجاحجعبثاىبحألطففل

البفوجابا وقب حتباالث ب اصفئي ب تينب فتدبا جتفتبحثاجاو ت بحثضتف ط باتعب .1
 .حث  ف بحثوجاحجع   باقيفسببحث  ايبحالخف ف بحثق  عبو

البفوجابا وقب حتباالث ب اصفئي ب ينب فتدبا جتفتبحثاجاو ت بحثفج ي يت ب  تلب .2
 .حث  ف بحثوجاحجع   باقيفسببو  اهبحإل يفايبحث  جفادفط يقب

البفوجتتاباتت وقب حتباالثتت ب اصتتفئي ب تتينب فتتدبا جتتفتبحثاجاتتو فينبحثفج ي يتت ب .3
 .حث  ف بحثوجاحجع   باقيفسببأث  ايوحثضف ط باعبحالخف ف ب

ف  يت بحثفف  ت بث ااي يت بحث فات بثب أطفتفلبحثاتاح سبحال فاحئيت باابحث البحثافثعيفاببببببب
ب.بمب(1024-1023/بث  فمبحثا حسعب)اافاظ بايفث باعبا  زب ضف بحثاقاحاي ب

حثفصتتايمببحفاقيتتقبفتتالبحث اتتلبوحخف تتف با ضتتيففلبحستتفخامبحثاتتج دبحثفج ي تتعب ثوببببببب
تتتب  تتاي(بف وجتتتب يجتت بحث اتتلبب  تتع يتت بواجاو تت بضتتف ط باتت بحخف تتف ب )اجاو تت بفج ي

  تتتتتت ببناوز تتتتتتوبباا ستتتتتت بزفتتتتتت ببحث جفستتتتتتدبحال فاحئيتتتتتت بحثاخف طتتتتتت (بطفتتتتتتلباتتتتتتنب30)باتتتتتتن
اتتعب تتلبب(بطفتتل25،بو وح تت ب)ب(اجاو تت بضتتف ط )وب(اجاو تت بفج ي يتت ب)باجاتتو فين،

  تتتلبحثافايتتت حتبوفتتتعب)ا جتتتفتبباجاو تتت ،بو تتتابفتتتمب جتتت ح بحثف تتتفا بث اجاتتتو فينباتتتع
،بوحثفاصيلبحثا حسعبثألد،بوحثفاصتيلبحثا حستعبثوجاحجعحألطففلب   باقيفسبحث  ف بح

ب تتينب خوفتلبلوحث اتت بحثزاجتعبااستتودًبحألد،بوا جت بحألم،بوفس ستتلبحثف ايت ببثتالم،بوا جتت 
ب.( فألي  ب
 تتتفمب ف يفتتتلب  تتت بحث يئتتت ببحثتتت يب ب ف جتتتعباقيتتتفسبحثتتت  ف بحثوجتتتاحجعحث فاثتتتبت فاتتتوب
وفتتمب  ضتتلب  تت باجاو تت بب حال فاحئيتتب(بثألطفتتفلباتتعبحثاتتاح س1008ب،)خيتت يبحث  ح يتت 

%(ب  تتتت بصتتتتالاي ب200اتتتتنبحثخ تتتت ح باتتتتعبحثف  يتتتت بو  تتتتمبحثتتتتجفسبحثتتتت ينبأ تتتتاوحب جستتتت  ب)
 طت يقفينبفتعببيجتفاه حثاقيفسبث فط يقبو  ثكبفاققبحثصاقبحثظفف ي،بأافبحثث تفتباتفمب

ب0(0888  فاببحالخف ف ب  ب  غب)
ب
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  جتتتف بوفط يتتتقب  جتتتفادب  يتتتفايبثفجايتتت بحثتتت  ف بحثوجتتتاحجعبثتتتاىبب حث فاثتتتبت فاتتتوب
حألطفتتفلب  تت بواتتقبجظ يتت ب فجتتاو حب)اتتعبحثتتف  مبحثوجتتاحجع(بالنبحثتت  ف بحثوجتتاحجعبياثتتلب

اتتتنببحآلختتت ين تتتا ببحثفتتت اب  تتت با تتتمبايتتتف  هبوحجف فالفتتتلبحثخفصتتت بوايتتتف  بوحجف تتتفالتب
حإل يتفاي(ببحث  جفاد)صاقبوفمبحثفاققبانب،ببف فالف مخاللبايف  ف مباعباوح ف مبوحج

اتتتعبحثصتتتاقبحثظتتتفف ي،باتتتنبختتتاللب  ضتتتلب  تتت باجاو تتت باتتتنبحثخ تتت ح ب تتتنبط يتتتقب
نبحث  جتفادحإل يتفابوحثفوجيتل (بج ست ب  يتفاي بو وح ت ب)ج ستفين(باتعب21اتنب)ب،بو تابف تو 

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.(با يق ب45بب)حألس وعبزانبحثج س بحثوحاا
حثوسفئلبحإلاصفئي بحآلفي :ب)ا فالبح ف فطب ي سون،بحخف تف باتفنببحسف ا تب اوب
،بحثوستتتتتتتتطبحثاتتتتتتت ج ،با فاثتتتتتتتت بحخف تتتتتتتف بوث و ستتتتتتتتن،ب تتتتتتتوثا ج ولبستتتتتتتاي جولبوفجتتتتتتتع،

بحثفف  وج فخ(.
بوأظ  تبجففئدبحث البحثافثعبافبيأفع:

ا وقب حتباالث ب اصفئي ب تينب فتدبا جتفتبحثاجاو ت بحثضتف ط باتعببالبفوجا .1
 .حث  ف بحثوجاحجع   باقيفسببحالخف ف بحثق  عبوحث  اي

فوجتتاباتت وقب حتباالثتت ب اصتتفئي ب تتينب فتتدبا جتتفتبحثاجاو تت بحثفج ي يتت ب  تتلب .2
 .حث  ف بحثوجاحجع   باقيفسببو  اهبحإل يفايبحث  جفادفط يقب

ي ب تتتتينب فتتتتدبا جتتتتفتبحثاجاتتتتو فينبحثفج ي يتتتت بفوجتتتتاباتتتت وقب حتباالثتتتت ب اصتتتتفئ .3
وثصتتتتتفث ببحثتتتتت  ف بحثوجتتتتتاحجع  تتتتت باقيتتتتتفسببوحثضتتتتتف ط باتتتتتعبحالخف تتتتتف بحث  تتتتتاي

 حثاجاو  بحثفج ي ي .

بببببببحثفوصتتتتيفتبًحباتتتتن تتتتااب حث فاثتتتتبتواتتتتعبضتتتتو بجفتتتتفئدبحث اتتتتلبوحستتتتفجففجففلب تتتتاا
بحثاقف افت.وب
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