
 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام                           
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                
 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

 خبنيىنس: مديريت 

وان   عن  حث  ب   ب 
من حب الشباب لدى  عزالتعلى  Urtica dioicaتأثير مستخلص نبات القريص 

 .طالبات المرحلة الثانوية في مدرسة سمو الشيخ حمد آل ثاني
ي  
حث  ق  الب  رب  اء الف   :ا عض 

 سائدة تيسير األسطل        هديل سمير حجاج           داليا سعيد دحالن

 حال حسن أبو كاشف           ملك حسين يوسف

 

حث    ة  علي الب  رف  معلمة  المش 
ال

 األستبذة مبيست يىسف حلس/ 

 للبنبثمدرست سمى الشيخ حمد الثبنىيت 
 

 م16/3/2019                  البحثاالنتهبء على اعداد تبريخ 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :وأسئلتهمشكلت البحث  

 :السؤال الرئيس اآلتيتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن  

من بكتيريا  عزالتعلى  (Urtica dioica)ما تأثير مستخلص نبات القريص أ-

(Propionibacterium acnes) المسببة لحب الشباب؟ 

 :وينبثق عن السؤال الرئيس الفرعية اآلتية 

 ؟القريصالطريقة المستخدمة في تحضير مستخلصات نبات ما أ-

 .ثبطوا نمو بكتيريا حب الشباب؟ يوالكلوروفورم اللوات والهكسانمستخلصات واإليثانول، تراكيز ما  ب-

 الشباب؟حب  عزالتعلى تثبيط نمو بكتيريا والكلوروفورم  والهكسانواإليثانول، ما أثر مستخلصات ج-



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أهميت البحث

 :يمي فيما الدراسة أهمية تكمن 
 استخدام من بدلا  النباتية المستخمصات استخدام إلى التوجه في الدراسة تفيد قد

 .الشـبـاب حـب لـعــالج الكيميائية واألدويـة التجميمية المستحضرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :حدود البحث

 :تتمثل حدود الدراست فيمب يأتي
هي تكتٍرٌا  عزالتاقتصرت الدراسة على استخدام تأثٍر هستخلص ًثات القرٌص على : حد المىضىع

Propionibacterium acnes الوسثثة لحة الشثاب. 
 

الجاهعة -هختثرات قسن األحٍاء وتكٌولوجٍا الحٍوٌة، وهختثرات قسن العلوم الصحٍة : حد المؤسسبث
 .عثساى-هختثر هستشفى الجزائري. اإلسالهٍة، هختثرات هجوع ًاصر الطثً

 
 .م 2019فثراٌر /ٌٌاٌر: حـد الـزمـبن



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :منهج البحث 

  

 من النوع هذا يناسب ألنه وذلك التحميمي، الوصفي المنهج الباحثات استخدمت لقد 
 الظواهر لدراسة طريقة هو " :أنه عمى الوصفي المنهج الباحثات عرفت وقد األبحاث،

 الى الوصول ثم ومن عممية بطريقة بالوصف القيام خالل من العممية المشكالت أو
 لممشكمة محددة أطر وضع عمى القدرة الباحث تمنح وبراهين دلئل لها منطقية تفسيرات

 ." البحث نتائج تحديد في ذلك استخدام ويتم
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أدواث البحث

تمثمت أدوات البحث في األدوات المخبرية المتعددة المستخدمة في تأثير مستخمص نبات القريص عمى 
 .في حب الشاب عزلت

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

  (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 البحثنتائج 
 25 تركيز وعند مميمتر 5.5 قطر عند البكتيريا قتل أو ثبط اإليثانول مستخمص أن لحظنا المشاهدة من
 .مل/ ممغم

 ومستخمص الهكسان ومستخمص الكحولي المستخمص تأثير لبيان التجارب من المستمدة النتائج حممنا
 .اإلحصائي التحميل بطريقة البكتيرية العزلت نمو عمى المحضر الكموروفورم

 العنقودية المكورات بكتيريا أما مل،/ ممغم MIC  25 تركيز أدنى عند الشباب حب بكتيريا نمو تثبيط تم
 .مل/ ممغم12.5 تركيز أدنى عند الذهبية
 .مل/ ممغم100 فكان تركيز أدنى عند نموها تثبيط تم فقد األمعاء التهاب بكتيريا حين في

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 بكتيريا نمو تثبيط تم وكذلك مل،/ ممغم MIC    6.25 تركيز أدنى عند الشباب حب بكتيريا نمو تثبيط وتم

 .مل/ ممغم12.5 تركيز أدنى عند الذهبية العنقودية المكورات
 .مل/ممغم  12.5 فكان تركيز أدنى عند نموها تثبيط تم فقد األمعاء التهاب بكتيريا حين في
 المكورات بكتيريا نمو تثبيط تم بينما مل/ ممغمMIC  12.5 تركيز أدنى عند الشباب حب بكتيريا نمو تثبيط تم

 .مل/ ممغم 6.25 تركيز أدنى عند الذهبية العنقودية
 .مل/ ممغم 6.25 فكان تركيز أدنى عند نموها تثبيط تم فقد األمعاء التهاب بكتيريا وكذلك

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 توصيات البحث (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 الطبية العموم في والتكنولوجي العممي والتقدم التطور ومواكبة جديد هو ما كل بمتابعة نوصي - أ

 .اإلنسان وعالج لخدمة وتسخيرها ومستخمصاتها الطبيعية من بالستفادة وذلك والبيولوجية
 الحصول في العمل سوق  في العممي لمتطبيق الطريق بداية هو ومنتجه  المشروع هذا يكون  أن - ب
 استخدام عن قوي  وبديل المجتمع فئات لجميع مناسبة قميمة تكمفة وذات بسيطة طبيعية عالجات عمى

   .اإلنسان عمى جانبية آثار لها والتي الكيميائية العالجات


