
حأثري يغخخهص انثىو ولشىس انبُض وادلىص ػهً منى َببحٍ 
 انفىل وانفهفم

 انفشَك انبسثٍ
 

 فاطمة زكريا الزقزوق  سنابل فؤاد صادق فرح حسام أبو عامر

 شهد بسام صافي سها خالد البطة إسراء دمحم كلخ

 :ادلؼهًبث ادلششفبث
 شبرييهب عهُى   انىسيىن زُذس         فبحٍ أَىس انمبدسٌ

 مديرية خان يونس –مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات  

   انؼبويششوع َشش ثمبفت انبسث انؼهًٍ يف انخؼهُى 
 و2018 – 2017انذساعٍ نهؼبو 

 الثالثاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي   
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )    



 
 
 

 :يشكهت انبسث  وأعئهخه

 و2018 – 2017نهؼبو انذساعٍ 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

   :اِحٍ انشئُظ انغؤال يف انبسث يشكهت حتذدث
 وانفهفم؟ انفىل َببحٍ ػهً وانبُض ادلىص ولشىس انثىو يغخخهصبث حأثري يب

 :انخبنُت انفشػُت األعئهت انشئُغٍ انغؤال يٍ وَخفشع
 وانفهفم؟ انفىل َببحٍ ػهً انثىو يغخخهص حأثري يب
 وانفهفم؟ انفىل َببحٍ ػهً ادلىص لشىس يغخخهص حأثري يب
 وانفهفم؟ انفىل َببحٍ ػهً انبُض لشىس يغخخهص حأثري يب

 



 
 
 

 :أهذاف انبسث
 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 يششوع َشش ثمبفت انبسث انؼهًٍ يف انخؼهُى انؼبو 

 .يؼشفت حأثري يغخخهص انثىو ػهً َببحٍ انفىل وانفهفم

 .يؼشفت حأثري يغخخهص لشىس ادلىص ػهً َببحٍ انفىل وانفهفم

 . يؼشفت حأثري يغخخهص لشىس انبُض ػهً َببحٍ انفىل وانفهفم



 
 

 :أهًُت انبسث

 اعخبذال خالل يٍ انؼضىَت انضساػت منط اىل انخىخه يف ادلضاسػني انذساعت حفُذ لذ•

  .ادلُضل َفبَبث يٍ طبُؼُت بأمسذة انكًُُبئُت األمسذة

 .اجملبل هزا يف انببزثني حفُذ ولذ•



 
 

 :يصطهسبث انبسث
 ادلغخخهص

 .  هى انُبحح ادلشخًم ػهً اخلصبئص أو ادلكىَبث األعبعُت دلبدة أو ػذة يىاد: نغت 
حتضرياث يشكضة راث لىاو عبئم أو صهب أو نضج، َخى احلصىل ػهُهب ػٍ : اصطالزب  

 .طشَك ػًهُت انُمغ أو انرتشُر
وضغ ادلغسىق يف يبء يغهٍ ثى حشكه يذة يٍ انضيٍ ثى حصفُخه يٍ : إخشائُب

 .  ادلبء وَمىو بغمٍ انُببث ببدلغخخهص 



 
 

 :انذساعبث انغببمت
دساعت حأثري َىع انرتبت ويغخخهص انثىو (: 2016)مششاٌ، أمحذ صربٌ وآخشوٌ 1.

 .انشؼرييف منى وزبصم  Bacillus Cereusوبكرتَب 
انخأثري انخسفُضٌ دلغخخهصبث احلبت انغىداء واحلبت (: 2014)انشًشٌ، ػضَض يهذٌ 2.

 .انفهفماحلهىة ػهً يىاصفبث اإلَببث نبزوس بؼض انرتاكُب انىساثُت يٍ 
انضجنبُم يف منى  وخزصسحأثري يغخخهص انثىو (: 2012)انمُغٍ، وفبق أرلذ وآخشوٌ 3.

 .احلىوزبصم َببث 
حأثري يغخخهص انثىو ولشىس انشيبٌ يف َغبت (: 2011)فهذ، رلُذ ػهٍ وآخشوٌ 4.

 .حُُال االميشَبجتشَبُب  بطفُهٍ  ادلخًدتوطشذ أكُبط انبُض يف أفشاش انهسى  اذلالكبث
حأثري انشػ مبغخخهص انثىو وخزوس (: 2006)زغني، وفبء ػهٍ وانشكببٍ، فبخش محذ 5.

 .اخلُبسنُببث ػشق انغىط وانُىسَب يف صفبث انًُى انضهشٌ واحلبصم 



 
 

 :يُهدُت انبسث

احبؼج انذساعت ادلُهح انخدشَبٍ دلؼشفت حأثري يىاد ويغخخهصبث انثىو ولشىس انبُض 
 .وادلىص ػهً َببحٍ انفىل وانفهفم



 
 

 :زذود انبسث 
 : زذ ادلىضىع  -1

الخصشث انذساعت ػهً اعخخذاو يغخخهص انثىو وانبُض وادلىص ػهً َببحٍ انفىل 
 .وانفهفم

 : زذ ادلؤعغبحٍ -2
 . يذسعت فبسوق انفشا انثبَىَت نهبُبث

 : زذ انضيبٌ  -3
 2018-2017انفصم انذساعٍ انثبٍَ 



 
 

 :رلخًغ و ػُُت  انبسث 

مت اخخُبس ػُُت يٍ َببث انفىل وانفهفم و يغخخهصبث انثىو ولشىس انبيُض  
. 



 
 

 :أدواث انبسث 

 .مت اعخخذاو أداة ادلالزظت واألدواث ادلخربَت 



 
 

 :َخبئح انبسث 
 :ميكٍ حهخُص انُخبئح يف االحٍ

أٌ انشػ ببدلغخخهصبث أدي إىل حتغني صفبث انًُى انضهشٌ واحلبصم انكهٍ ، إر أػطً  

 .حشكُض يغخخهص لشىس انثىو وادلىص أػهً زبصم كهٍ 

وأظهشث وخىد فشوق يف يخىعط أطىال انُببحبث وػذد حفشػبحهب وػذد انثًبس بني ادلؼبيالث 

 .ادلخخهفت، ومتُضث مثبس يغخخهص لشىس انثىو وادلىص جبًُغ يىاصفبحهب



 
 

 :حىصُبث انبسث 
طبمب نهُخبئح انغببمت ممكيٍ انخىصيُت مبؼبيهيت َببحيبث انفيىل وانفهفيم مبغيخخهص انثيىو •

 .ولشىس ادلىص نهسصىل ػهً أزغٍ منى وأػهً خىدة
وَىصٍ بأهًُت اعخخذاو ادلغخخهصبث بذال يٍ ادلبُيذاث انكًُُبئُيت وادلغيبهًت يف حمهُيم •

وببنُهبَيت َصيم إىل يُيخح طبُؼيٍ َظُيف صيسٍ . حكبنُف اعخخذاو ادلبُذاث انكًُُبئُت
 .نإلَغبٌ وانبُئت


