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 مستخلص الذراسة
اتااامنيلا ااايواThelenيا)ثي ااايايلااااااا لجصااا ايا لتدااانيانصاااه جا حاااتام ماأثااانالرسوووبلة:عنوووىا  

لاااملاتحصيااا اا لحي حااايا لاااهاياهتنصياااما لتدصااايذاا ااايا الجتص اياااما لمن حااا ت
  لصفا لح ملا البتم ئي.

  يص لاضهياصدصهماابما لغ لي.الببحخة:
  لمن ح تا الجتص ايمواتمنيلاهطنةا لصن ىج)تاصااا لص جحتينا يا لتنبيم الذرجة العلمية:
 . له مياجنهباج صعما-ابقن ا لتنبيما  يما-االديب الغني عبد عيد/ د.  أجلنة اإلشراف:

 .أحه ااج صعما-اماااااااااااااااااا لتنبيا  يما- يوسف شحاته عاطف/ د

 .أحه ااج صعما-اماااااااااااااا لتنبيا  يما- احمد محمد جمعه والء/ د
 ااااج صعماأحه ا.ا-ا لتنبيما  يمالكلية املبحنة:

 اما2013:ااا/اا/بتاريخ
تتدمماص   ما لمن حما لد ليماأااىن صاضعفا ياصحتهلا لهايا لحي حيا :مشكلة الذراسة

 لملاتحصي ا لصفا لح ملا البتم ئي.ا
 تدممتااطه تاهاإجن ل تا لمن حماه ق ال اطه تا آلتيم:اا:خطىات الذراسة

 اإلطار النظري، ويتضمن: أواًل:

 تا لح بقم. الطحعاا ذا  مبي تاه لبدهثاه لمن ح 
 اإلطار التطبيقي، ويتضمن:ثانيًا: 

إا مةاصي غماصدتهلاهدمةاه ةانصه جا لتدنيا لجصا اي اهانضاي اا اذاصجصهااماصااا لابان لا.1 
  اهتعمي ي ا ياضهلاآن ئيماهصقتند تيم.اه لصد صياا لصاتصياا يا لصن ىجاهطنةا لتمنيل

اااام ماملياااذاإن ااا مياال صع ااامالتااامنيلا.2  إاااام ماأهن ةااصاااذال ت صيااا اصتضاااصن ااصهضاااها تا لهدااامة اه د
 لهدااامةا لصاتااا نةاهانضااايماا اااذا لابااان لاه لصد صاااياا لصاتصاااياا ااايا لصنااا ىجاهطااانةا لتااامنيل ا

 ل تأ ماصااصحديتي .ا

 إام ما اتب ناتدصي يا يا لهدمةاهصقي لال هايا لحي حي..3 

  اتي ناصجصهاما لمن حماهتقحيصي اإلذاصجصهاتيااإدم ىص اتجنيبيماه  انلاض بطم.ا.4 

 تطبيةاصقي لا لهايا لحي حي اه الاتب نا لتدصي ياا ذاصجصهاتيا لبدثاابذاهبعما لتجنبم..5 

تصااديحا اتباا نا لتدصاايذاهصقياا لا لااهايا لحي حااياهنصااما لاامنج تاهصع لجتياا اإدصاا ئي ا ا.6 
 هتد ي ي  اهتفحينى .

 قميما لتهصي تاه لصقتند تا ياضهلانت ئجا لمن حم.ات.7 
 تهص تا لمن حما لد ليماإلذا لنت ئجا لت ليم: نتبئج الذراسة:

واباايااصتهحااطيامنجاا تاتحصياا ا لصجصهاااما لتجنيبيااما0,05ىناا صا نااا اام ذاإدصاا ئي ااانااماصحااتهلا)_ 
ا لحي حاااايما لتدااااهالت)اهداااامةا ااااياهتحصياااا ا لصجصهاااااما لضاااا بطما اااايا اتباااا نا لتدصاااايذا لصعن ااااي

ال تطبيااةا لااحمموام2011يناا ين25:ا1952اصاااا لفتاانةااااحذاصصاانا اايا الجتص اياامهااه الاتصاا ميم
اتحصيااا اا اااذال تطبياااةا لاااحمما لحي حااايا لاااهاياصقيااا ل اها البتااام ئيا لحااا ملا لصااافاتحصيااا اا اااذ
ه لاصالصا لحا لتطبياةا لبعامي اه لا ياينجاعاإلاذاتطبياةا لهدامةا لصعا ماا البتام ئيا لحا ملا لصف

 صي غتي اب حتام مانصه جا لتدنيا لجص اي.




