
 

 الـــــامهت األطفــاءة معـــسإ

 وأسانيب انىقايت -مفهىوان
 

 
 ذادـــــإع

 
 حسـيه ذد/ بـذوي محمأ .

 تفسغالصحت النفسيت الم ستاذأ

 كليت التسبيت بقنا

 د/ عبيز أحمذ أبى انىفا

 مدزس الصحت النفسيت

 كليت التسبيت بقنا
 

 

 شيماء مصطفً أحمذ انفهمً

 لتسبيت في ا ماجستيسال لدزجت باحثت

 كليت التسبيت بقنا
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 انفهمً شيماء مصطفً أحمذ           ابىانىفا              د/  عبيزأحمذ    محمذ  حسيه                 بذوي  د/0أ
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Abstract: 
The study addressed the problem of abuse from adults towards 

the children or similar children. The study explained the abuse 

definition and its types (psychological-sexual-physical-neglect). 

It also addressed factors affecting the abuse of all types, And 

manifestations that show the form of abuseand indicators that 

appear on the, Children deterioration health psychological, 

malnutrition and inside the school, and the effects and damage 

resulting from child abuse and finally how to get away from the  

abuse and the guidance and recommendations shoud follow to 

reduce the occurrence of such abuse in all kinds , forms and 

manifestations  
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 مقذمت:

Theoklitou, Kabitsis, & Kabitsis,      

 : Psychological Emotional Abuse  تعاطفيأو ال تنفسيالاإلساءة  :ولا أ
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 :Sexual Abuseت ساءة انجىسي: اإلثاويا  
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 عساض الجسديت: األ

 : والجتماعيتعساض المدزسيت األ

 : النفسيتعساض األ

:Physical Abuse  : تساءة انجسذياإلثانثا  
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Neglect : همال: اإلرابعا    
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 تدهوز صحت الطفل: 

 غريت:سوء الت

 مظاهس لألطفال فى المدزست:

 

 طفال: ساءة معامهت األإعىامم 
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 طفال: ثاز الناتجت عن سوء معاملت األاآل

Chan,     

Medical Harm

 

Mal Development
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Child Sexual Molestation
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 ع:ــــانمزاج
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