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 لمستخلـــــص  ا

 

سيناء شمال مصحة الدليمي . الثحوث المنجزج في مركز الثحوث الترتويح 
خولح عثد  أشراف نزار محمد علي قاسم  و والنفسيح : دراسح تحليليح / 

 .6002الجامعح المستنصريح ،  -  . لوهـــاب القيسي. رسالح ماجستيرا
 

انفكرٌ فٍ يركس انبحىد  انخعرف عهً والع انُخاس إنًحهذف انذراست       

( عهً 3002-6611وانُفسُت انصادر بانهغت انعربُت نهفخرة يٍ ) انخربىَت

شكم بحىد عهًُت وححهُهه يىضىعُا وزيُُا وانخعرف عهً سًاحه 

وخصائصه ويعرفت اكزر انباحزٍُ اَخاصا نهبحىد. اسخخذيج انذراست انًُهش 

( بحزا فٍ 661حأنف يٍ )انىرائمٍ فٍ ححهُم انًعهىياث نًضخًع  –انًسحٍ 

( 16( يىاضُع رئُسُت و )60يضال انخربُت وعهى انُفس حىزعج عهً )

 -يىضىعا فرعُا، وخرصـــج انذراست بعـــــــــــذة َخائــــــــــش اهًهـــــــــا :
 

( بحزا وبُسبت 61بىالع ) 3002يسخىَاحه فٍ سُت  أعهًانبحىد  إَخاسبهغ  .6

بحىد ، ايا الم انسُىاث اَخاصا فكاَج %( يٍ انًضًىع انكهٍ نه6,6)

 %( .0،2بىالع بحزٍُ نكم سُت حُذ شكهج َسبت ) 6666و 6611سُخٍ 

حفىق عمذ انزًاَُُُاث فٍ اَخاصه نهبحىد عهً انعمىد االخري ، ار بهغ عذد  .3

 %( .6،36ُسبت )ب( بحزا يىزعت عهً انسُىاث 611)فُه  انبحىد 

%( 62،1شكم )إر  حمك يىضىع انخعهُى اعهً َسبت يٍ انبحىد انًُضسة .2

بحزا خالل انفخرة انًذروست ، َهُه يىضىع عهى انُفــــس  236وبىالع 

%( . بًُُا حمك يىضىع عهى 22،1( بحزـــــا وبُسبت )306بىالع )

%( يٍ انًضًىع انكهٍ نهبحىد وبىالع بحزٍُ 0،2انًكخباث الم َسبت )

 ة انًذروست .خالل انفخر
 

وبُاءا عهً ياحىصهج انُه انذراست يٍ َخائش طرحج انباحزت حىصُـــــــاث 

 -عذة اهًهــــا :

نهًىاضُع  يراعاة انخىازٌ انًىضىعٍ فٍ اعذاد انبحىد ، واٌ َعطٍ .6

 انخٍ لم انبحذ فُها االونىَت ضًٍ انخطت انسُىَت نهًركس.

حىد ، ار اٌ اعذاد حشضُع انًبادراث وانعًم انضًاعٍ فٍ اعذاد انب .3

انبحىد يٍ لبم فرَك يٍ انباحزٍُ َعٍُ اشخران انخبراث وحعذدها وعذو 

 الخصارها عهً خبرة باحذ واحذ.

زَادة اهخًاو انًركس بانبحىد راث انعاللت باالحذاد انضارَت وانبارزة فٍ  .2

 انًضخًع  انعرالٍ ، واالبخعاد عٍ انخكرار وانخمهُذ فٍ انبحىد.

1.  
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