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 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 متثلت هشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 :أهداف البحث

التحمك من فرضٌة أن المٌاه الواردة لمدرسة سلٌمان سلطان الثانوٌة  •

مطابمة للمواصفات التً حددتها سلطة المٌاه فً ضوء ( أ)للبنٌن 
 .المواصفات التً حددتها منظمة الصحة العالمٌة

 التحمك من كفاٌة كمٌة المٌاه الواردة للمدرسة وفك احتٌاجاتها•
 الخزاناتالتحمك من التخزٌن السلٌم للمٌاه فً •
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

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

تناولت الدراسة مدى توافر معايير الصحة وفق المواصفات : الحد الموضوعً  

 (.أ)الفلسطينية لمياه الشرب في مدرسة سليمان سلطان الثانوية للبنين 
 .محافظة غزة: الحد المكانً 
 م2019نفذت هذه الدراسة في مارس : الحد الزمانً 

 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

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

  

 الوصفي التحليلي 
تم عن طرٌك التحلٌل الوصفً و جمع البٌانات الالزمة وربطها مع بعضها البعض فً 

ضوء المعاٌٌر المتفك علٌها حسب المواصفات الفلسطٌنٌة، ومواصفات منظمة الصحة 
 .العالمٌة



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

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

   
 املالحظة واالختبار

نظرا لوجود مصادر متعددة للمٌاه من عدة أبار، ولصعوبة التحمك من مواصفات كل بئر 

مٌاه على حدة، فمد اكتفى الباحث باللجوء للفحص المخبري لعٌنة مخبرٌة عشوائٌة من 

تم أخذ العٌنة بطرٌمة علمٌة تراعً عدم اختالط العٌنات . أحد خزانات المٌاه بالمدرسة
 . وعدم تلوثها، بما ٌضمن صحة النتائج المخبرٌة

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 :نتائج البحث

ترى الدراسة أن نتٌجة االختبار والفحص بشكل عام تعتبر مطمئنة من الناحٌة الصحٌة وأنها تتماشى مع 
. المعاٌٌر الكٌمٌائٌة للجودة المطلوب توافرها فً المٌاه الصالحة للشرب

 المحالةفحص عٌنات مٌاه الشرب نتائج 

النتٌجة المخبرٌة  الوحدة المعاٌٌر الفلسطٌنٌة  الممارنة بالمعاٌٌر نتٌجة 

 للفحص

 خاصٌة 

 عنصر الفحص

 .NO F.C - 0.2 ألل من المعٌار

 .NO - NO T.C مطابك

 .Mg/L 156 T.D.S 1000-100 ضمن النطاق

 Unit 313 EC 250 %25أعلى بنسبة 

 Unit 7 PH 8.5 - 6.5 ضمن النطاق

 Mg/L 0.3 Fluoride 1.5 – 0.5 ضمن النطاق

 Mg/L 0.08 CL -1 250 – 0 ضمن النطاق

 Mg/L 4 NO3 50 – 0 ضمن النطاق



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

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

 :التالية والتوصيات النتائج إلى الفحص ونتائج المالحظة خالل من الدراسة توصلت
 للمواصفات مطابمتها من والتأكد  المحالة للمٌاه المخبري بالفحص االستمرار بضرورة نوصً•

 .أنواعها بكافة الفلسطٌنٌة

 تصل والتً للشرب، الصالحة المٌاه جودة على تؤثر أخرى خارجٌة عوامل هنان أن الدراسة ترى•

 ٌتم ال البناٌات أسطح أعلى خزانات فً المٌاه هذه تخزٌن طرق - الحصر ال المثال سبٌل فعلى للطالب
 .بها االلتزام ٌتم صحٌة معاٌٌر وجود من التأكد

 وإن غزه، لطاع فً المٌاه وتوصٌل تورٌد على تعمل التً اإلدارٌة األجهزة وتوحٌد بهٌكلة نوصً•
 .إلٌه اإلشارة ٌستحك ولكنه الدراسة هذه نطاق خارج الموضوع هذا كان

 تمٌٌم، إعادة إلى تحتاج للشرب الصالحة للمٌاه الفلسطٌنٌة المٌاسٌة المواصفات أن الدراسة ترى•

 األمم لهٌئة التابعة العالمٌة الصحة منظمة حددتها التً العالمٌة المواصفات مع لتتماشى وذلن

 .المتحدة

 وذلن غزة، لطاع فً الجغرافٌة الناحٌة من البحث مجال لتوسٌع حاجة هنان أن الدراسة ترى•

 مٌاه بئر من المٌاه وجودة نوعٌة اختالف كذلن المٌاه، تورٌد مسؤولٌة بها المنوط الجهات الختالف
 .كامل بشكل فحصها عند التام لإلغالق تحتاج أبار هنان فلربما .أخر إلى


