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من الدرس التعلم مخرجات   

:  أن ٌكون الطالب لادرٌن علىٌجب نهاٌة هذه المحاضرة ، بحلول   

((.  دراسة تسلسل الحالة))وتصمٌم (( دراسة الحالة))وصف •   

(.  تسلسل الحالة)وتصمٌم ( دراسة الحالة)شرح مزاٌا وعٌوب •   

دراسة كورهت او الدراسة الجماعٌة)الحاالت وتصمٌم  تلسلالتفرٌك بٌن •    
 





 Case study •  

Detailed presentation of a single case or handful of cases  

Generally report a new or unique finding e.g.:  

 previous un described disease 

 unexpected linking between diseases  

 unexpected therapeutic effect  

 adverse events  

The case may be an individual, an event, a policy, etc. 

-  دراسة الحالة

- : عن اكتشاف جدٌد أو فرٌد من نوعه على سبٌل المثالمفصل عام  أوتمرٌرعرض مفصل لحالة واحدة •     

مرض لم ٌسبك وصفه  -  

األمراض ترابط جدٌد  غٌر متولع بٌن  -    

طرق عالجٌة جدٌدة   -  

احداث عكسٌة  -  

- .متولعة لد تكون الحالة فرًدا أو حدثًا أو سٌاسة ، إلخجدٌدة غٌر   

 

 

 





 

ٌشٌر البحث 

النوعً إلى 

استخدام المالحظات 

غٌر العددٌة 

لإلجابة على سؤال 

"  لماذا؟"  

بٌنما تستخدم ،   

األسالٌب الكمٌة 

البٌانات التً ٌمكن 

عدها أو تحوٌلها 

إلى عنوان رلمً 

للسؤال" كٌف؟"  

 





 Quantitative study \ Analytical study  

• Observational study  



1- Cohort study (or Exposure study) 

• An exposure study , also called a cohort study, is a control study 
that includes two groups, one of whom is exposed to a risk factor 
and the other is not exposed to the risk factor, and after this 
division the two groups are followed for a certain period of time 
and then compare the results. These fall under the prospective 
type). 

• ، هً دراسة التحكم التً تشمل  كوهرتدراسة التعرض ، وتسمى أٌضا دراسة 
مجموعتٌن ، واحدة منهم تتعرض لعامل خطر واآلخر ال ٌتعرض لعامل الخطر ، وبعد 

هذه . هذا التقسٌم ٌتم اتباع المجموعتٌن لفترة معٌنة من الزمن ومن ثم مقارنة النتائج
(.تندرج تحت النوع المحتمل  

• Future studies i.e. start now and advance the research 



• A case-control study (also called a case-and-
reference study) is a type of observational study 
in which two existing groups differing in results 
are identified and compared based on some 
assumed causal traits. 

2- Case control study  

الضابطةالحالة دراسة   
هً نوع من ( والمرجعالحالة دراسة )دراسة الحالة والشواهد تسمى •   

الدراسة المائمة على المالحظة حٌث ٌتم تحدٌد مجموعتٌن موجودتٌن 

مختلفتٌن فً النتائج وممارنتهما بناًء على بعض السمات السببٌة 

.المفترضة  

 



• It is used to identify factors that may contribute to the occurrence 
of a medical condition by comparing the participants in the 
experiment who have this (condition / disease) (called a group of 
cases) with participants who do not have this (condition / disease) 
but who are similar in all of that (they are called a group (Evidence) 

ٌتم استخدامه لتحدٌد العوامل التً قد تسهم فً حدوث حالة طبٌة من خالل مقارنة 

مع ( تسمى مجموعة من الحاالت( )مرض/ حالة )المشاركٌن فً التجربة الذٌن لدٌهم هذا 

تسمى )ولكن الذٌن هم مماثلون فً كل ذلك ( مرض/ حالة )المشاركٌن الذٌن لٌس لدٌهم هذا 
(األدلة)مجموعة   

 

Case control study  



3- Experimental research method  

The experimental research method is probably the most 
innovative among other methods of research. There is a range 
of approaches to the process. The most common are the 
methods of qualitative and quantitative approaches. However, it 
is hard to bring innovationاالبتكار using these traditional 
procedures. 

 

وهنان مجموعة من . البحث التجرٌبً هً األكثر ابتكارا بٌن طرق البحث األخرىطرٌمة 
ومع . وأكثرها شٌوعا هً أسالٌب النهج النوعٌة والكمٌة. المتبعة فً هذه العملٌةالنهج 

.ذلن، من الصعب جلب االبتكار باستخدام هذه اإلجراءات التملٌدٌة  



Randomized Experimental research method  

Randomization is a sampling method used in scientific experiments. 
It is commonly used in randomized controlled trials in experimental 
research. In medical research, randomization and control of trials is 
used to test the efficacy or effectiveness of healthcare services or 
health technologies like medicines, medical devices or surgery. 

فً البحوث . ذات الشواهد فً البحوث التجرٌبٌة المعشاةوٌستخدم عادة فً التجارب 

الطبٌة، ٌتم استخدام العشوائٌة والسٌطرة على التجارب الختبار فعالٌة أو فعالٌة خدمات 

.الرعاٌة الصحٌة أو التمنٌات الصحٌة مثل األدوٌة أو األجهزة الطبٌة أو الجراحة  





 Quantitative study \ descriptive  study  



• A Case Report is a way of communicating information to 

the medical world about a rare or unreported feature, 

condition, complication, or intervention by publishing it in a 

medical journal. Decide whether your Case Report is 

publishable. This can be decided based on the following 

criteria: Does your Case Report, 
 
 

الحالة هو وسٌلة لتوصٌل المعلومات إلى تمرٌر 

العالم الطبً حول مٌزة نادرة أو غٌر مبلغ عنها أو 

حالة أو مضاعفات أو تدخل من خالل نشرها فً 

لرر ما إذا كان تمرٌر الحالة لابال للنشر . مجلة طبٌة

:  وٌمكن تحدٌد ذلن استنادا إلى المعاٌٌر التالٌة. أم ال

 هل تمرٌر الحالة الخاص بن،



A case series 

• A case series (also known as a clinical series) is a 
medical research descriptive study that tracks patients 
with a known exposure given similar treatment or 
examines their medical records for exposure and 
outcome. 

• 2. Case study and case series (slideshare.net) 

هً دراسة وصفٌة بحثٌة ( المعروفة أٌضا باسم السلسلة السرٌرٌة)سلسلة الحاالت 
ٌحصلون على عالج مماثل المعرضٌن لشًء معروف والذٌن طبٌة تتعمب المرضى 

.(التعرض والنتٌجة)أو تفحص سجالتهم الطبٌة   

https://www.slideshare.net/razifshahril/2-case-study-and-case-series
https://www.slideshare.net/razifshahril/2-case-study-and-case-series
https://www.slideshare.net/razifshahril/2-case-study-and-case-series


cross-sectional study  

• Also called transversal, sectional, or prevalence, the cross-sectional study 

has the advantages of allowing the direct observation by the researcher of 

the phenomena to be investigated, of performing the information collection in 

a short time (in public health is very frequent the use of collective effort), 

without the need for follow-up of the participants, and to produce faster 

results, therefore, at a lower cost than the other designs. 

االنتشارٌة   كما تسمى الدراسة العرضٌة أو الممطعٌة أو  ، ولها مزاٌا السماح بالمالحظة المباشرة من لبل الباحث   

فً الصحة العامة هو استخدام )للظواهر التً سٌتم التحمٌك فٌها ، وإجراء جمع المعلومات فً ولت لصٌر 

، دون الحاجة إلى متابعة المشاركٌن ، والنتائج األسرع ، لذلن، بتكلفة ألل من ( متكرر جدا للجهد الجماعً

األخرىالتصامٌم   
 



• Thus, cross-sectional studies are very useful in 
descriptive studies when used in studies that are 
proposed to be analytical, the results must be 
interpreted by researchers with good experience in 
that specific field of knowledge, using a lot of 
caution and common sense. 

وهكذا، فإن الدراسات الممطعٌة مفٌدة جدا فً الدراسات الوصفٌة عند استخدامها فً 

الدراسات التً ٌمترح أن تكون تحلٌلٌة، وٌجب تفسٌر النتائج من لبل الباحثٌن ذوي 

الخبرة الجٌدة فً هذا المجال المحدد من المعرفة، وذلن باستخدام الكثٌر من الحذر 
.والحس السلٌم  



https://www.ida2at.com/medical-study-
designs/ 

https://www.m
edcalc.org/calc/
odds_ratio.php 

 ملخص مقال فردي مقٌَّم بشكل نقدي

 موضوعات تم تقٌٌمها بشكل نقدي
 تولٌف األدلة

 مراجعة منهجٌة

المنضبطة  الكلٌنٌكةالدراسة   

بالمالحظةدراسة   



Research methods  
1. Case report study. 

2. Case series report. 

3. A cross-sectional study at a 
specific place and moment, to 
study the simultaneous spread of 
some medical phenomena. 

4. A retrospective comparison study 
between infected and non-
pathological cases to clarify their 
causes 

5. Case-control study 

6. A future study of risk factors and 
their role in the emergence and 
exacerbation of disease states 

7. Cohort study. 

1. .دراسة تقرٌر الحالة.   

2. .تقرٌر سلسلة الحالة  

3. دراسة مقطعٌة فً مكان ولحظة 

معٌنة ، لدراسة االنتشار المتزامن 

.لبعض الظواهر الطبٌة  

 

4. دراسة مقارنة بأثر رجعً بٌن 

الحاالت المصابة وغٌر المرضٌة 

 لتوضٌح أسبابها

5.  دراسة الحاالت والشواهد

6. دراسة مستقبلٌة لعوامل الخطر 

ودورها فً ظهور وتفاقم الحاالت 

 المرضٌة
7. .دراسة جماعٌة  



Randomized controlled trial RCT 

المنضبطة على عٌنة عشوائٌة  الكلٌنٌكةالدراسة   

وهً واسطة العقد فً هرم الدلٌل العلمً، وبداٌة الدرجات العال فٌه، وأساس ما ٌعلوها من  ،  

.طبقات  

Critically-Appraised Topics CATs 

وٌرمز لها اختصاًرا ،المقاالت الطبٌة المراَجعَة نقدًٌا ) .وتعتبر نوًعا موجًزا من النوع التالً ،   

systematic review 

التفصٌلٌة للدراسات اإلكلٌنٌكٌة القوٌة الممنهجةالمراجعة  . 

Meta-analysis  

 ،فً الممنهجةالتحلٌل البعدي والذي ٌدمج العدٌد من الدراسات اإلكلٌنٌكٌة القوٌة والمراجعات 
.فٌقلل احتماالت الخطأ،   

sample size 

تحلٌل إحصائً واحد، فٌوسع حجم العٌنة المدروسة وٌضاعف قوة الدلٌل، وإمكانٌة تعمٌم 

 النتائج



https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php 

https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php 


