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ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

مرضى فى الدم فى الدهون وارتفاع الدم ضغط ارتفاع مرض انتشار
الزقازيق مركز مبستشفيات (٢) النوع من السكرى

≈°Sôe óª óeÉM ≈eÉ°S ≈æe/O

الشرقية. محافظة فى الكبد سرطان انتشار معدل
áeÓ°S º«gGôHEG OGDƒa ÚØ«f/O

التبرع. وبعد قبل : أحياء بالكلى متبرعني لتقيم مستقبلية دراسة
Ö«‚ ôgÉe øÁCG/O

اإلياس لسن املصاحبة العمرية للتغيرات أكثر فهم حيوى نحو بحث
óª ˆG óÑY ó«dh /Ö«ÑW

الصحية الرعاية تقدمي أماكن فى واملريض الطبيب العالقة بني قياس
الزقازيق األولية مبركز

ø°ùM ≈æ«°ùM Úª°SÉj /O

املوظفات للسيدات للثدى  الذاتى  الفحص  عن  الصحى التثقيف
تداخلية. دراسة الزقازيق: جامعة الطب بكلية

óª ió› óªMCG ádÉg /áÑ«Ñ£dG

إصالح فى العاملني لدى الدموية واإلضطرابات اجللدية  األمراض
احلياة جودة على وتأثيرها الزقازيق مبدينة السيارات
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ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

وحدات فى احلمل منع أقراص مستخدمات ورضا واملشورة املطاوعة
الزقازيق مبركز األسرة طب

π«FÉî«e ∑Óe ƒ«fÉé«e /áÑ«Ñ£dG

اإلنكسارية األخطاء مع والتعامل املبكر الكشف فى األسرة طبيب دور
جنم ديرب مركز فى واإلعدادية االبتدائية أطفال املدارس بني

øªMôdG óÑY ø°ùM øªMôdG óÑY É«fGQ/O

لأليدى السليم الغسل على  الريفيات األمهات  تدريب تأثير 
العلوية قرية فى أطفالهن بني اإلسهال  نوبات تقليل على

مبحافظة الشرقية
OGƒ÷G óÑY óª ≈∏Y óª/O

اآلمنة الطبيعية الرضاعة ممارسات على صحى تثقيفى برنامج تقييم تأثير
الدقهلية محافظة فى ريفية منطقة فى

ó«ª◊G óÑY ∫Éªc ÒeCG/ Ö«Ñ£dG

بلبيس احلوامل مبركز السيدات بني الطبيعية الرضاعة مشاكل دراسة
معها والتعامل والطفل األم لرعاية
ó«°ùdG ó«©°S ìÓ°U AÉæg / áÑ«Ñ£dG

مدينة فى األولية الصحية الرعاية على للمترددين واملوقف املعرفة 
الزواج قبل الصحية الرعاية جتاه املنصورة

≈°ù«Y ≈WÉ©ŸG ƒHCG ódÉN ÜÉHQ / áÑ«Ñ£dG
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ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

األدوية شركات فى الدعاية مندوبى بني املهنية املشاكل الصحية بعض
مصر. فى

≈©aGôdG óª íeÉ°S ÉæjO /áÑ«Ñ£dG

فى الدواجن  مزارع  فى العمال بني املهنية  الصحية  املشاكل بعض
وبائية). (دراسة الشرقية محافظة

óªMCG ≈bƒ°T ≈fÉeCG /O
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الناس عامة من أكثر مرتني الدم ضغط مبرض ارتفاع أكثر عرضة لإلصابة السكرى مرضى إن -
بينهم. حدوثة حوالى ٧٠٪ نسبة أن إلى الدراسات من  وتشير العديد

مع يجتمع الثانى النوع من الدم فى مرضى السكرى ضغط  ارتفاع مرض فإن عامة وبصفة -
مؤديا الدم فى نسبة الدهون وارتفاع االنسولني مقاومة السمنة، مثل اخلطورة عوامل من غيره
الرئيسى السبب  تعد التى والقلب، الدورى اجلهاز أمراض  حدوث الى املطاف نهاية فى

املرضى. هؤالء بني املبكرة للوفيات

±Gó```gC’G
نسبة وارتفاع الدم ضغظ ارتفاع مرض انتشار مدى تقييم :  ≈g á«dÉ◊G á°SGQódG ±GógCG -

مركز مستشفيات فى  الثانى النوع من بالسكرى املصابني املرضى لدى الدم  فى الدهون
بينهم. املرض مضاعفات على والتعرف شيوعا األكثر  اخلطورة  عوامل ودراسة الزقازيق، 
مرضى  من  مريض   ٣٠٠ مكونة من عينة  على الوصفية املقطعية الدراسة هذه  أجريت وقد
ومستشفى اجلامعى املستشفى  فى السكر عيادة  على املترددين  الثانى  النوع من السكرى
اجلسم كتلة مؤشر حساب مع االستبيان بواسطة البيانات جمع مت وقد  بالزقازيق األحرار
"صائم"، الدم  فى السكر مستوى لقياس املعملية الفحوص بعض وعمل الدم، ضغط وقياس

بالدم. الثالثية الكلى والدهون الكوليسترول نسبة

≈°Vôe ≈a ΩódG ≈a ¿ƒgódG ´ÉØJQGh ΩódG §¨°V ´ÉØJQG ¢Vôe QÉ°ûàfG

≥jRÉbõdG õcôe äÉ«Ø°ûà°ùÃ ≈fÉãdG ´ƒædG øe iôµ°ùdG

مرسى محمد حامد سامى د/منى
الزقازيق جامعة - الطب كلية

Òà°ù¸Ée

è````FÉàædG

النوع من مرضى السكرى بني الدم ضغط ارتفاع مرض انتشار معدل وجد أن بتحليل النتائج -
السكرى أن مرضى وجد حوالى(٣ر٥٧٪)،كما الدهون ارتفاع ومعدل الثانى حوالى(٦٨٪)
مستوى الثالثية، الدهون الكوليسترول، مستوى فى ارتفاع من يعانون معا الدم ضغط وارتفاع
وله السكرى فقط من مرض من الذين يعانون كتلةاجلسم بينهم أعلى ومؤشر الدم فى السكر

.(P < 0.05)إحصائية داللة
السكرى مرض ومضاعفات أعراض الكافى عن املرضى  فى وعى إنخفاض كما كان هناك -
خاصة عناية يوجد أو ميارس الرياضة وال خاص نظام غذائى يتبع ال معظمهم أن أيضا ووجد

بانتظام. الفحوصات الدورية فى متابعة نقص مع بالقدم

äÉ``«°UƒàdG

النوع الثانى من السكرى والتغذوى ملرضى الصحى بتقدمي برامج التثقيف الدراسة توصى -
ضغط ارتفاع املرض من الصحية املصاحبة لهذا واملشاكل اخلطورة عوامل أهم التركيز على مع

والسمنة. بالدم الدهون نسبة وارتفاع الدم،
املنتظمة الدورية واملتابعة  الرياضة ممارسة من الصحى احلياة منط باتباع أيضا توصى كما -

فى املنزل. بالدم اجللوكوز مستوى وقياس
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يزداد انتشاره معدل أن حيث كله العالم فى السرطانية أكثر األمراض من الكبد أن سرطان -
بصوره كبيره.

التليف من  يعانون الذين  الكبد  مرضى فى الوفاة أسباب أحد ميثل الكبد سرطان كان وملا -
اخلامسة املرتبة فى يأتى أنه كما السرطانية من األمراض ميثل ٥٫٦٪ أنه حيث الكبدى املزمن
سنويا. مريض مليون لوفاة نصف سبب كونه من حيث املرتبة الثالثة وفى عامليا االنتشار معدل من حيث
أن بيئية.كما لعوامل يوجد كنتيجة ما ومنها الكبد حلدوث سرطان متعددة أسباب - وهناك
تناول نتيجة أو "أوسى" بى الفيروسى بالتهاب اإلصابة عن الناجتة الكبدى التليف حاالت
حوالى  يصاحب الكبد سرطان أن حيث الكحولية املواد من  كبيرة  بكميات  الكحوليات

بالكبد. خلل مزمن من تعانى احلاالت التى من ٪٨٠
أو التليفزيونية األشعة مرحلة متأخرة بواسطة يتم فى غالبا ما الكبد سرطان تشخيص - أن
طرق  للعالج االلفافيتوبروتني" وتوجد عدة باالضافة إلى  وجود  االبعاد ثالثية األشعة  املقطعية
الكيماوى العالج أو بااليثانول  احلقن احلرارى،  التردد الكبدى.  الورم استئصال  أهمها 

وأخيرا زرع الكبد.
±Gó```gC’G

له، املسببه  العوامل الكبد، سرطان انتشار كيفية على الضوء القاء دراستنا من الهدف أن -
طرق العالج. إلى التشخيص باالضافة طرق بها، التى يأتى االكلينكية الصورة

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a óÑµdG ¿ÉWô°S QÉ°ûàfCG ∫ó©e

سالمة فؤاد إبراهيم د/نيفني
الزقازيق جامعة - الطب كلية

   Òà°ù¸Ée

: ≈````°VôŸG

حوالى ومت تشخيص مزمن كبدى بتليف مصاب مريض حوالى ١٠٠٠٠ بدراسة قمنا - لقد
فترة حوالى السنة. فى الكبد حالة مصابة بسرطان ٤٠٠

: åëÑdG ¥ôW

االشعات. وعمل املعامل االكلينكى وسحب الفحص تسجيل مع املرضى التاريخ لقد قمنا بتجميع -
è````FÉàædG

أنه كما ٣:١ بنسبة النساء من  الرجال اكثر فى  الكبدى ينتشر السرطان  أن  وجدنا ولقد -
٤٠-٥٩ بنسبة ٦٣٫٣٪. بني ما سن فى ينتشر

االلتهاب الفيروسى عن مصر انتشارا فى أكثر سى االلتهاب الفيروسى أن وجدنا أننا -كما
البول مرض البلهارسيا أهمها الكبدى للسرطان املسببه العوامل االخرى إلى باالضافة بى،

، السمنة والتدخني. السكرى
بنسبة وجود ارتفاع التليفزيونية مع باالشعة دراستنا فى الكبدى السرطان تشخيص لقد مت -
فكان  العالج  اساليب بدراسة  قمنا كما  احلاالت. من  ٪ ٦٠ حوالى فى بروتني االلفافيتو
االستئصال شيوعا اقلهم وكان ٪٢٦,٧ جاء بنسبة أنه حيث االساليب اكثر الكيماوى العالج
بنسبة ٣٧٫٧٪ . تتلقى أى عالج جاءت لم كبيرة الى أن نسبة باالضافة ٪ ١٫٥ بنسبة جاء حيث اجلراحى
من حوالى٦٢٫٧٪ توفى جدا فلقد كبيرة الكبد بسرطان الوفاة نسبة سابقا أن قلنا وكما -

أشهر. ستة من اقل التىقمنادراستهافىفترة احلاالت
äÉ```«°UƒàdG

"سى" الفيروسى الكبدى االلتهاب من للوقاية برامج عمل يتم -١
الكبد متابعة بسرطان اسباب جتعلهم معرضني لألصابة لديهم الذين املرضى متابعة - يتم ٢

األسباب. تلك عالج دورية مع
لعالج  لنا فيتاح الكبد ألورام املبكر التشخيص  من  نتمكن حتى املرضى متابعة يتم   - ٣

معها. التعامل وكيفية
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املتماثل التوأم حى  متبرع من ناجحة كلى زرع عملية أول  أجريت حيث ١٩٥٤ منذ   -
أى توجد ال انه  معتقدين أحياء متبرعني من بالكلى التبرع عملية استمرت وقد للمريض 

املتبرع. على خطورة
من وبرغم  ، ذلك صحة تنفى تقارير ظهرت  املاضى القرن من الثمانيات بداية  فى أنه اال  -
العدد تضاعف األونه األخيرة وقد فى يزداد أحياء متبرعني من بالكلى التبرع ذلك استمر 
فاق عدد املتبرعني  وقد سنة ٢٠٠٣ فى حى إلى ٦٤٤٧ متبرع وصل حتى ٣٠٠٩ متبرع من
النتيجة من نفس له غير األقارب من املتبرع أن تفيد معلومات وجود مع حدثيى الوفاة. من
الذى املتبرعني وخاصة التزايد فى األقارب غير من املتبرعني عدد أخذ الزرع بعد النجاح

الزوجة. أو الزوج روابط عاطفية مثل تربطهم باملريض
الدراسة. من تتعدى سنـة ال املستقبليــة الطبى مصير املتبرعني توضح التى الدراسات معظــم وتقريبا -

±Gó```gC’G

بالكلى  التبرع أمان مدى لتقييم التبرع بعد عامني للمتبرعني األحياء ومتابعتهم ملدة مستقبلية دراسة -
:¿ƒ```YÈàŸG

لزويهم التبرع  لغرض  للكلى استئصال لهم متت بالكلى متبرع ٨١ الدراسة هذه  تشمل -
ديسمبر ٢٠٠٧ حتى  من الفترة فى املنصورة جامعة البولية الكلى واملسالك امراض مبركز

ملدة عامني. مبتابعتهم وذلك ٢٠٠٨ نوفمبر

´ÈàdG ó©Hh πÑb AÉ«MCG ≈∏µdÉH ÚYÈàe º««≤àd á«∏Ñ≤à°ùe á°SGQO

جنيب ماهر د/أمين
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  √GQƒàcO

: å`ëÑdG á≤jôW

قبل وذلك املتبرع بتقييم اخلاصة واالشعات واملعملى االكلينكى التقييم طريق عن وذلك -
خالل وزنه وحساب الضغط قياس خاصة املريض  فحص طريق عن التبرع وبعد التبرع

من التبرع. شهر ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ بعد منتظمة متابعات
البول. وحتليل الدم وصورة والكبد الكلى لوظائف الفحص املعملى وكذلك -

التليفزيونية. باالشعة الكلى حجم ومتابعة -
القلب. ورسم القلب على االشعة التليفزيونية طريق عن القلب حالة ومبتابعة -

طريق عن التبرع من عام  وبعد التبرع  قبل متبرع ٥٧ لـ النفسية احلالة مبتابعة قمنا -كذلك
.FS36 اختبار

è````FÉàædG

سنة. بني ٢٢ و ٦٤ ما ويتراوح سنة 37.7 ±  ٩٫٨ املتبرعني اعمار متوسط أن وجدنا لقد -
اإلناث٧٥٫٣٪. من معظمهم وكان

غير من والباقى  أخوات  أو  إخوة منهم  ٪٣٥٫٨ و أمهات أو أباء  منهم ٪٥٣٫١ -كانت
التبرع. بعد الكتلة ومعدل الوزن ومتوسط السمنه نسبة إرتفاع وجدنا ولقد األقارب

عقار إلى إحتاجوا متبرعني أربع  أن غير الدم ضغط متوسط  فى إختالف يحدث ولم  -
الدم. ضغط واحد إلرتفاع

فى اخذت أنها غير التبرع  بعد شهور ٣ أول فى الكرياتنني نسبة إرتفاع وجد وكذلك -
الدراسة. بانتهاء الطبيعية شبه معدالتها إلى والوصول التحسن

التبرع. بعد بالدم الدهون نسبة ارتفاع وجد وكذلك -
الكلىاملتبقيةبعدالتبرع. حجم زدياد إ وكذلك -

بعدالتبرع. القلب حالة أو الدم صورة أو الكبد فىوظائف اختالف أى يوجد ولم -
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مؤثر بشكل تأثرت قد واحلياتية اجلسمية الصحة أن وجد للمتبرعني النفسية احلالة مبتابعة -
احلياة االجتماعية والعاطفية. من التبرع بعد النفسية العوامل باقى تتأثر ولم التبرع بعد

إحدى أن غير طبيعية بوالدات  وإنتهت التبرع بعد حاالت لعشرة حمل حدوث ومت -
للحمل. مصاحب بضغط الدم من إرتفاع عانت املتبرعات

فترة الدراسة. خالل جراحية مضعافات أى حتدث ولم -
:≈∏j Ée åëÑdG øe Éæéàæà°SG ó≤dh

التبرع. قبل املتبرع إختيار فى الدقيق التقييم أهمية - ١
التبرع. بعد بالكلى للمتبرعني املنتظمة أهمية املتابعة - ٢

الوزن. فى اإلفراط بعدم الدائمة التوعية - ٣
دورية. بصفة الكلى والسكر الدم ووظائف ضغط متابعة - ٤

التبرع. بعد النفسى قبل التبرع والتقييم النفسى االرشاد أهمية - ٥
الذى البطولى بالعمل باملقارنة املخاطر من قليل يحمل طريق أمن بالكلى التبرع - يعتبر ٦

املستقبل. فائدة إلى يؤدى
بالكلى. التبرع امان لتاكيد مدى أطول لفترات دراسات مستقبلية بعمل نوصى لذلك -٧
البعيد. على املدى احلقيقى اخلطر لتقييم للمتبرعني اإلحياء عاملى احصاء عمل أهمية - ٨
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ويعرف طبيًا املرأة، فى حياة العمرية املهمة املراحل من بعد اخلصوبة) اآلياس (ما سن - يعتبر
هرمون االستروچني،  لنقص ثانوية شهرًا كنتيجة أثنى عشر ملدة الشهرية الدورة توقف بأنه

أعوام. عامني وخلمسة بني متتد ما انتقالية فترة أنها على فتعرف اإلياس حول ما مرحلة أما
وينتج الدم، فى االستروچني انخفاض أهمها مختلفة هرمونية بتغيرات املرحلة هذه وتتميز -

حياة املرأة. ومنط صحة على تؤثر التى والنفسية العضوية األعراض من الكثير ذلك عن
:¤EG ¢SÉjE’G á∏Môe º«°ù≤J øµÁh

النقطاع الطمث: التالية أعوام اخلمس وتشمل : á«dhCG á∏Môe - 1

التأثير يجتمع وفيها العمر. نهاية إلى األولى املرحلة نهاية من ومتتد   :áeó≤àe á∏Môe - 2

مثل املخاطر من يعرض املرأة إلى كثيرًا مما االستروچني هرمون مع نقص العمر لتقدم السلبى
زيادة إلى تؤدى العظام التى وهشاشة الثدى وأورام الدموية واألوعية بأمراض القلب اإلصابة

الفقرى. والعمود احلوض عظام كسور فى حدوث نسبة
من تقدم لكال املستقل للتأثير أكثر فهما حياة املرأة فى املهمة املرحلة تستلزم هذه هذا وعلى -

ما تقضى املرأة أن خاصة وتأثيراتها املرضية األعراض هذه على العمر والتغيرات الهرمونية
العمرية. هذه املرحلة عمرها فى ربع يوازى

التأثيرات لتالفى عامًا ٧٠ من أكثر  منذ التعويضية بالهرمونات العالج استخدام  لقد -
للمرأة. العامة الصحة على االستروچني هرمون لنقص السلبية

ájôª©dG äGÒ¨à∏d ÌcCG º¡a ƒëf iƒ«M åëH

¢SÉjE’G ø°ùd áÑMÉ°üŸG

محمد اهللا عبد وليد طبيب/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  Òà°ù¸Ée

للهرمونات االيجابى التأثير على الباحثني معظم بني يذكر خالف يوجد ال أنه ورغم  -
فى كثيرة الستخدامها خالفات توجد أنه النقطاع الطمث، إال األولية املرحلة فى التعويضية
االستروجني. هرمون ونقص السن فى بالتقدم املرتبطة املشاكل حدوث بعض ملنع كمحاولة املتقدمة املرحلة
املرحلة هذه فى املرأة بصحة تهتم التى العلمية واألبحاث الدراسات من أجرى كثيرا وقد -
على سلبية تأثيرات من الهرمونية التغيرات تسببه ما على التعرف إلى تهدف والتى العمرية،
عالجية وغير عالجية من نظم ذلك يستلزم وما العمرية، املرحلة هذه فى للسيدات منط احلياة

املرحلة. هذه مشاكل على التغلب على تساعد
بالهرمونات للعالج إيجابيًا تأثيرا بعضها  أظهر أجريت  التى الكثيرة الدراسات وهذه -
بالقلب اخلاصة األمراض  مثل العمر لتقدم املصاحبة املشاكل من كثير  منع فى التعويضية 
هذه فى اجلنسى النشاط حتسني وكذا العظام، لهشاشة  املصاحبة وتلك الدموية واألوعية

العمرية. املرحلة
تلك فى مع السيدات التعامل من جزء مهم الهرمونات التعويضية أعتبر استخدام هذا وعلى -
أهمها العمر متقدمة من فى مراحل السيدات على دراسات حديثة أنه أجريت غير املرحلة
الهرمونات استخدام مخاطر أن الدراسة تلك أظهرت وقد (WHI) منظمة أجرتها دراسة
املخ وجلطات الثدى، سرطان حدوث نسبة فى زيادة حدث حيث فوائده. تفوق التعويضية
التعويضية بالهرمونات العالج  فإن استخدام وعلى هذا  الدموية، واألوعية القلب وأمراض

العالج. والتأثير الضار لهذا املتوقعة الفائدة من كال بني ودقيق مهم توازن إيجاد يتطلب
تأثيرًا يؤثر التعويضية للهرمونات املبكر االستخدام أن احلديثة الدراسات أظهرت  -ولقد

اإلياس. سن من املتقدمة املرحلة التى متيز وقائى للمشاكل وعالج أولى إيجابيا كعالج
تتضمن األمريكية  املتحدة الواليات فى جترى  بحثية خطة من جزء  البحث هذا ويعتبر -
الدميوجرافية اإلكلينيكية  باحلالة وربطها النتائج  لتجميع خاص  ومركز بحثية، مراكز
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ملشكلة كحل مناسب بالهرمونات التعويضية املبكر العالج لتأثير الوصول بهدف للحاالت

.( KEEPS STUDY) بعد اإلياس سن ما فى العالج الهرمونى استخدام

التى اجلزائية التغيرات  على للتعرف بيولوچية دالالت أستخدام الدراسة هذه واستلزمت -

بيولوجية كداللة البروتينًات استخدام أن  ووجد التعويضية،  بالهرمونات العالج يحدثها

اجلينات. استخدام تفوق

تأثيرا يؤثر التعويضية للهرمونات املبكر االستخدام أن احلديثة الدراسات أظهرت ولقد -

اإلياس. سن من املتقدمة املرحلة متيز التى للمشاكل وقائى وعالج أولى إيجابيا كعالج

تتضمن األمريكية املتحدة الواليات فى ترى بحثية خطة من جزء  البحث هذا ويعتبر -

الدميوجرافية  اإلكلينيكية باحلالة  وربطها النتائج  لتميع خاص ومركز بحثية، مراكز ٧

ملشكلة كحل مناسب بالهرمونات التعويضية املبكر العالجج لتأثير الوصول بهدف للحاالت

.(KEE{PSSTUDY) بعد االياس سن ما فى العالج الهرمونى استخدام

التى اجلزائية التغيرات  على للتعرف بيولوچية دالالت استخدم الدراسة هذه واستلزمت -

بيولوچية كداللة البروتينات استخدام أن ، ووجد  التعويضية بالهرمونات العالج يحدثها 

اجلينات. استخدام تفوق

:åëÑdG ¥ôW

أغسطس من املدة  فى األمريكية املتحدة بالواليات نيويورك  فىجامعة  البحث هذا -أجرى 

ضمن محفوظة بول عينات على البحثية  املادة واشتملت  ،٢٠٠٨ أكتوبر ٢٠٠وحتى

إلى مجموعتني: العينات وقسمت املذكور البرنامج

تعويضية. هرمونات تتعاطى عينة من ١٢٥ : تتكون (CG) áYƒª› - 1

تعويضية. من١٢٥عينةالتتعاطىهرمونات (Ü) : تتكون áYƒª› - 2

:≈JB’ÉH õ«ªàJ äGó«°S øe òNDƒJ É¡fCG äÉæ«©dG QÉ«àNG ≈a ≈YhQ ób -
سنة بني ٤٢-٤٨ السن - ١

سنوات. عن ٣ يزيد وال أشهر عن ٦ يقل فيما ال - انقطاع الطمث ٢
جيدة. العامة الصحة - ٣

األخيرة. سنوات الثالث فى تعويضية تستخدم هرمونات لم - ٤
للرحم. لها عملية استنصال يجرى لم - ٥

تكنولوجيا بواسطة مت حتديدها التى البول بروتينات دراسة إلى العينات كل خضعت -وقد
عليه والتعرف البروتني، كتلة البروتني وحتديد فصل على تعتمد التى البروتيومك البولى)

اآللى. برامج احلاسوب بواسطة
:∫ƒÑdG äÉæ«JhôH ΩGóîà°SG GPÉe

منه كبيرة كميات على  احلصول ميكن :≈JB’ÉH º°ù÷G  πFGƒ°S øe √ÒZ  øY ∫ƒÑdG RÉàÁ -
تتبع على يساعد مما بسهولة الشخص نفس من متكررة عينات أخذ تكرار ميكن بسهولة.

الصحية أو املرضية للشخص. احلالة
مبدة تتأثر أنها كم  اآللى احلاسوب برامج بواسطة بسهولة حتليلها ميكن البول بروتينات -

مئوية. درجة ٢٠ - حرارة درجة فى سنوات لعدة البول تخزين ويتم التخزين
فقط. البولى اجلهاز وليس اجلسم أعضاء سائر فى التغيرات عن البول بروتينات وتعبر -

:åëÑdG èFÉàf

أرسلت وقد املجموعتني، كال فى البول بروتينات واضحًا بني تباينا البحث نتائج أظهرت
البحث لهـــذا النتائج اإلكلينيكية بتجميعهــا، واستخــالص اخلاص املركـــز إلى النتائج هذه

مستمرة. الدراسة تزال وال
äÉ```«°UƒàdG 

املراكز فى األخرى واألبحاث البحث هذا من املستخلصة والتوصيات تساعد النتائج أن نأمل -
استخدامها. عدم التعويضية أو الهرمونات باستخدام املتعلق السوائل حلل للوصول األخرى
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كل من  بالرغم الصحية اخلدمة  تقدمي فى أساسية والطبيب املريض بني العالقة  تزال  ال -
له والطبيب املريض من كل األولية.حيث أن الصحية الرعاية مجال فى حدثت التى التغيرات

الصحية. للخدمة توقعاته بالنسبة يشكل ومنطه الذى ومخاوفه معتقداته
بعد الثقة مستوى شاملة املريض والطبيب يشكل النتيجة النهائية والتواصل بني التداخل إن -
املقاضاه  واحتمال املريض رضاء ومستوى تعليمات العالج سيتبع املريض مدى أى وإلى الزيارة
إذا فعلى سبيل املثال الطبيب رضاء مستوى وأخيرا سيئة الطبية ما تكون النتيجة حالة فى
أعلى مبستوى ثقة مستقبلية فسيدفعه لزيارة املستوى عالى معينة زيارة فى املريض رضاء كان

أفضل. وتوقعات
كما األسرة أساس طب والطبيب هى املريض بني العالقة ألن ضرورية هذا املوضوع دراسة إن -

التىتتناوله. وهناك حاجة إلىاملزيدمن األبحاث جديد موضوع حد ما إلى أنه
الرعاية تقدمي أماكن على املريض إقبال من تزيد والطبيب املريض بني العالقة اجليدة أن -كما

رضاء املريض. مستوى وحتسني األولية الصحية
:á°SGQódG øe ±ó¡dG

فى والطبيب املريض بني العالقة قياس خالل من الصحية األولية اخلدمات جودة مستوى رفع -
لتحسينها. خطة ووضع األولية الصحية الرعاية تقدمي أماكن

Ëó≤J øcÉeCG ≈a ¢†jôŸGh Ö«Ñ£dG ÚH ábÓ©dG ¢SÉ«b

≥jRÉbõdG õcôÃ á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG

حسن د/ ياسمني حسينى
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  Òà°ù¸Ée

:å`ëÑdG ¥ôW

مكان لتقدمي من ١٢ عشوائيا مختارة اجلنسني من كال ٥٢ طبيب على الدراسة هذه -أجريت
أيضا األماكن هذه وقد اختيرت الشرقية محافظة الزقازيق مركز الصحية األولية فى الرعاية

عشوائية. بطريقة
:åëÑdG ≈a áeóîà°ùŸG äGhOC’G

املرضى. مع تعاملهم واداءهم طرق ومالحظة األطباء بعد مقابلة الباحث بواسطة متأل قائمة مراجعة -
è````FÉàædG

و   ٢٠ بني  تتراوح عمرية مرحلة فى النساء، من كانوا األطباء من  العظمى الغالبية  - ١
جامعــــة  خريجـــى مـــن ، سنوات  ١٠ من أقـــل خبره لديهــم متزوجـــون، ٢٩سنة،
عليا. دراسات لديهم  ليس االتصال، مهارات عن تدريبية دورات يحضروا لم الزقازيق،

كاآلتى: كانت مرضى أداء حققوا الذين فنسب األطباء اداء ملستوى بالنسبة - ٢
             ٪٦٥٫٤ املريض مشكلة استكشاف وفى ٪٥١٫٩ الطبية اجللسة افتتاح مهارات فى فكان - أ

.٪٣٨٫٥ للتشخيص الوصول وفى ٪٢١٫٢ للمرضى معلومات اعضاء وفى
و الصحية اجللسة اختتام يخص فيما العالج و٤٨٪  إدارة يخص فيما ٪٤٦ حوالى - ب
احترام يخص فيما ٪٥٥٫٨ و املرضى مع لفظية الغير املهارات تطبيق  يخص  فيما ٪٥٧٫٧

املرضى. ودعم
لتحليل بالنسبة ٪٥٩٫٦ و املرضى من استجابة لتحقيق بالنسبة  ٪٦٧ من يقرب ما ج-
نقطة فى ٪٧٧ وفقط للمريض املرضى التاريخ عن للسؤال بالنسبة و٤٤٪ املريض شكوى

مستوى لالداء. أقل يعتبر وهذا لألسرة املرضى التاريخ عن السؤال
وحوالى٥٠٪ للمريض واالجتماعى النفسى التاريخ عن للسؤال بالنسبة حوالى٥٧٫٧٪ - د
نظر املريض ووجهة و٥٧٫٧٪فىفهم انطباعات املريض علىحياة كيفية تأثيراملرض حتليل فى

العالقةككل. جوانب استيفاء فى وحوالى٥٢٪
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الدميوجرافية  والعوامل األطباء أداء مستوى  بني عالقة هناك أن الدراسة وجدت كما - ٣
متزوجني. والغير الرجال أفضل فى األطباء فمستوى أداء
á````°UÓÿG

ككل كما العالقة جوانب الستيفاء بالنسبة مرضى أداء حققوا األطباء ٥٠٪ من من أكثر أن
أداء الدميوجرافية فمستوى والعوامل األطباء أداء مستوى بني عالقة هناك أن الدراسة وجدت

والغير متزوجني. الرجال فى األطباء أفضل
äÉ`````«°UƒàdG

:¿Éµ°ùdGh áë°üdG IQGRh iƒà°ùe ≈∏Y - 1

الصحية الرعاية تقدمي أماكن فى لألطباء دورية تدريبية دورات تنظيم املسئولة اجلهات على
ومدى واملريض الطبيب بني العالقة على  التركيز مع لديهم االتصال  مهارات لتنمية األولية

اجلودة. عالية عالقة الى للوصول الطرق شرح مع الصحية تقدمي اخلدمة فى أهميتها
وتعوقهم عن تواجههم التى املشاكل الكتشاف مع األطباء ومقابالت ميدانية دراسة عمل

واملتزوجني. خاصة النساء وبني املرضى بينهم جيدة عالقة تقدمي
احلافز النتائج وربط بالطبيب املريض لعالقة مستمر عمل تقييم والسكان الصحة وزارة على
على للتعرف دورية ومستمرة بطريقة املرضى رضاء لقياس ميدانية دراسات إقامة وميكن املادى.

للعالقة. كمقياس ويستخدم اداء الطبيب مستوى فى املريض نظر وجهة
:º«∏©àdG äÉYÉ£b iƒà°ùe ≈∏Y - 2

تطبيق عمل مع واملريض الطبيب بني للعالقة خاص وإعطاء اهتمام الطالب تعديل مناهج يجب
املشكالت املبنى على التعليم تطبيق مع للطالب املبكر االشتراك للطالب. وتقييم عملى

.á«bô°ûdG á¶aÉ ≥jRÉbõdG õcôe ≈a Ö«Ñ£dÉH ¢†jôŸG ábÓY ø°ùëàd ´hô°ûe πªY - 3
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أنحاءالعالم جميع  فى النساء بني انتشارًا السرطان أنواع أكثر  من الثدى سرطان يعتبر -
البلدان أكبر فى بسرعة يحدث وهذا له السنوى املعدل ازدياد إلى تشير العاملية واالحصائيات
أكثر الثدى سرطان مرض ملصر، يعتبر وبالنسبة السابقة. املنخفضة اإلصابة معدالت ذات
والغير البسيطة الطرق للثدى من الذاتى الفحص ويعتبر شيوعًا بني النساء. السرطان أنواع
اإلشعاعى التصوير مع ممارسته تتم أن وينبغى الثدى. سرطان عن املبكر  للكشف مكلفة

الطريقتني. أى من عن وليس بديال االكلينيكى للثدى والفحص للثدى
±ó````````¡dG

سرطان ومعتقدات السيدات نحو مرض معرفة وحتسني لزيادة وعى الدراسة هذه لقد أجريت -
الثدى. عن سرطان املبكر الكشف وسائل من كوسيلة للثدى الذاتى الثدى والفحص

å```ëÑdG á``≤jôW

جامعة الطب فى كلية يعملن موظفة ١٥٠ عينة مكونة من على تدخلية -لقد أجريت دراسة
يونيو ٢٠١٠. ٢٠١٠ إلى يناير الفترة من خالل الزقازيق،

:¤ÉàdG ƒëædG ≈∏Y á°SGQódG âjôLCG óbh

التدخل) قبل ما مرحلة اإلختبار أو قبل ما (مرحلة اخلطوة األولى - ١
التدخل). (مرحلة الثانية اخلطوة - ٢

التدخل). بعد ما (مرحل الثالثة اخلطوة - ٣

äGó«°ù∏d ióã∏d ≈JGòdG ¢üëØdG øY ≈ë°üdG ∞«≤ãàdG

á«∏NGóJ á°SGQO : ≥jRÉbõdG á©eÉL Ö£dG á«∏µH äÉØXƒŸG

محمد مجدى أحمد هالة الطبيبة/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

   Òà°ù¸Ée

:(πNóàdG πÑb Ée á∏Môe hCG QÉÑàNE’G πÑb Ée á∏Môe) ¤hC’G Iƒ£ÿG - 1

البيانات. فى جمع املستخدمة األدوات وكانت -
والدميوغرافية االجتماعية أسئلة حول اخلصائص اإلستبيان إستمارة شملت :¿É«Ñà°SEG IQÉªà°SEG -

طرق حول له، أسئلة العائلى والتاريخ الثدى سرطان مرض عن العينة ومعلوماتهم لسيدات
على وقدرتهم للثدى الذاتى الفحص ممارسة من واملوقف الثدى عن سرطان املبكر الكشف

النساء. من لغيرهم تدريسه
:∫ó©ŸG ≈ë°üdG äGó≤à©ŸG êPƒ‰-

واملعتقدات االجتاهات  لدراسة نظرى كإطار املعدل الصحى املعتقدات منوذج  استخدام مت
الثدى. بسرطان املتعلقة

:(πNóàdG á∏Môe) á«fÉãdG Iƒ£ÿG - 2

مرض  عن املعلومات جميع تثقيفية لتغطية دورات إعطاء عن طريق :≈ë°üdG ∞«≤ãàdG : ’hCG

معرفة: مثل للثدى الذاتى والفحص الثدى سرطان
اخلطورة. وعوامل الثدى، سرطان مرض إنتشار معدل -

الثدى. لسرطان املبكر أهمية الكشف -
الثدى. سرطان عن املبكر الكشف طرق -

ومزاياه. الذاتى للثدى الفحص املقصود من هو ما -
الشهر. ومعدل تكراره فى للثدى، الذاتى ميكن القيام بالفحص متى -

الذاتى للثدى (خطواته). ميكن تنفيذ الفحص كيف -
الصحى املعتقدات ومنوذج االستبيان إستمارة ملء بعد التثقيفية الدورات إعطاء هذه مت لقد -
للثدى والفحص الذاتى الثدى سرطان مناقشات عن مرض وإجراء إلقاء محاضرات صورة فى
توضح التى التوضيحية الصور  استخدام مثل  ، التعليمية  الوسائل إستخدام  إلى باإلضافة
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الصور هذه توزيع مع التعليمية إلثراء وتسهيل العملية للثدى الذاتى الفحص خطوات إجراء
معا  السيدات من أكثر ٢ أو إلى العمل مكان فى التعليمية الدورات وقدمت السيدات على
 ٥ الدورات عدد مجموع وكان ظروف العمل) بسبب وذلك دورة فىكل ٤سيدات (بحدأقصى
استمرت  ولقد الشهر). فى (٨٠ سيدة فى األسبوع ٢٠ سيدة حوالى أى دورات فى األسبوع
لقد  للدراسة اإلسترشادية. وفقا االستبيان تعديل بعد دقيقة ٣٠ لنحو تعليمية جلسة كل

تقريبًا. شهرين املرحلة ملدة إستمرت هذه
للثدى  الذاتى الفحص ممارسة املشاركني من طلب وقد :ióã∏d ≈JGòdG ¢üëØdG á°SQÉ‡ :É«fÉK

نتائج. أى احدًاعن يبلغ لم ولكن ممارسته من اسبوعني فىغضون للباحث النتائج عن واالبالغ
:(πNóàdG ó©H Ée á∏Môe) áãdÉãdG Iƒ£ÿG - 3

الدورات  فهم ألختباردرجة الصحى التثقيف دورات إعطاء بعد مباشرة اختبار إجراء : k’hCG

الصحى املعتقدات ومنوذج  االستبيان إستمارة نفس ملء املشاركني من  وطلب التثقيفية.
التدخل. ما قبل فى مرحلة املستخدم

من املشاركني  طلب التثقيفية الدورات من تنفيذ أشهر مرور ٣ : بعد á©HÉàŸG á∏Môe : É«fÉK

قبل التدخل ما مرحلة فى املستخدم الصحى املعتقدات ومنوذج االستبيان ملء نفس إستمارة
التثقيفى. البرنامج تأثير لتحديد

è````FÉàædG

بعد املعرفة من مرض مستوى إكتسبت  العظمى الغالبية أن الدراسة  هذه نتائج أوضحت -
على ٪٩٢ املتابعة بنسبة ٩٦٫٤٪ و وفى مرحلة مباشرة التثقيف الصحى دورات تطبيق
ذلك مبا فى الثدى سرطان مرض مبعرفة املتعلقة البنود فى جميع كبير حتسن التوالى وكان هناك
(٪٩٨٫٤) احلدوث وسن ، (٪٧٦) واألعراض ، (٪٩٩٫٣) وعوامل اخلطورة التعريف، 
الكشف بطرق فى الوعى كبير للغاية حتسن هناك كان أيضا .(٪٦٩٫٣) منه الوقاية وطرق

للثدى اإلكلينيكى  الفحص للثدى، الذاتى الفحص ذلك فى مبا الثدى  سرطان  عن املبكر
الصحىمباشرة التثقيف دورات تطبيق بعد بواسطة والسحب للثدى اإلشعاعى والتصوير

املتابعة. مرحلة وفى
دورات اعطاء بعد جدًا كبير حتسن  أيضا هناك كان للثدى، الذاتى الفحص إلى وبالنسبة -
للثدى الذاتى بالفحص الوعى : ومنها به تتعلق التى االجابات جميع فى الصحى التثقيف
،(٪٨١) شهريًا ملمارسته وقت ؤأفضل ، (٪٨٣٫٣) به القيام  بدء  سن  ، (٪٩٨٫٦)

.(٪٩٧٫٣) ومزاياه ، (٪٧٢٫٩) وخطواته
تطبيق بعد كبير حتسن هناك كان الفحص الذاتى للثدى، نحو السيدات مبوقف يتعلق فيما -
هناك كان فقد للثدى، الذاتى الفحص ممارسة بشأن أما .٪٩٨ بنسبة الصحى التثقيف دورات

.٪٦٥٫٤ بنسبة الصحى التثقيف دورات تطبيق بعد كبير حتسن
أظهرت للثدى، الذاتى الفحص ممارسة قد تؤثر على التى بعض املتغيرات دراسة من خالل -
أكثر املتزوجات وغير التعليم حيث مستوى واألقل من سنا األصغر النساء الدراسة أن هذه

األخريات. النساء للثدى عن الفحص الذاتى مبمارسة جهال
ومعتقدات إجتاه  فى كبير حتسن هناك  كان املعدل. الصحى املعتقدات لنموذج وبالنسبة -
دورات إعطــاء بعد للثــدى الذاتــى  والفحص الثــدى سرطان نحـــو  اإليجابــى السيدات

الصحى. التثقيف
á``````°UÓÿG

مرضية غير نتائج  لديهم كان الدراسة عينة من  العظمى الغالبية أن نستنتج السابق  من -
ممارسة الفحص عدم فضال عن سرطان الثدى والفحص الذاتى للثدى ، املعرفة مبرض من حيث
التدريبى املقدم البرنامج أظهر الصحى. ولقد دورات التثقيف إعطاء قبل وذلك الذاتى للثدى،
للفحص الثدى وممارستهم سرطان مبرض درجة وعيهم حيث من املشاركني مستوى على أثره

الذاتى للثدى.
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تقدم التى اخلدمات من كعنصر للثدى الذاتى الفحص على التدريب برامج ينبغى إعتماد - ١
العمل. أماكن فى للسيدات

واملناطق الريفية املناطق فى ، مصر محافظات مختلف في متخصصة مراكز  إنشاء - ٢
أماكن  فى السيدات جلميع للثدى الذاتى الفحص على التدريب برامج ودمج احلضرية لتعزيز

العمل.
تطبيق تيسر التى واألجهزة العرض أجهزة مثل والبصرية السمعية املعينات توفير  - ٣

الثدى. لفحص العملية الدروس
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عن منها أجزاء أو أنظمتها أو السيارات يقومون بإصالح الذين هم السيارات إصالح عمال -
لرؤسائهم  إصالحه مت ما تقدمي ثم وتعديل وإحالل إصالحات يلزم من ما فحصها واتخاذ طريق
مبعدل السيارات إصالح لعمال العمل تنمو فرص املتوقع أن ومن العميل، إلى أو العمل فى
هؤالء تشغيل نسبة تزداد وأن القادم العقد خالل املهن بالنسبة جلميع املتوسط من  أسرع

املهن. جلميع بالنسبة ب ١٠٪ ٢٠٠٦ و ٢٠١٦ مقارنة بني عامى ٪١٤ العمال حوالى
املعادن مثل الصناعية  الكيميائية املواد من واسعة حلزمة السيارات إصالح عمال يتعرض -
واألسستوس واملذيبات الشحوم إزالة ومواد واملنظفات التشحيم ومواد املكابح وزيت الثقيلة
املواد لهذه التعرض عن وينتج السيارات. وعوادم اللحام وأبخرة الفرامل تيل فى املوجود
التى اجللدية  واحلبوب  واألكزميا اجللد حساسية مثل اجللدية األمراض من مختلفة أشكال

املختلفة. الكيميائية املواد تسببها
البنزين خصوصًا العضوية للمذبيات التعرض  نتيجة البيولوجية  األثار بعض  أيضا هناك -
الدموية  والصفائح احلمراء والبيضاء الدم خاليا إنتاج وإنخفاض العظم على نخاع تأثيره مثل
فى وظيفى خلل إلى يؤدى طويلة لفترة العمل  خالل  للبنزين التدريجى  التعرض  وكذلك
أو العمل قبل الطبى نادرا مايخضعون للفحص من العمال وهذه الفئة واملناعة. الدم أنظمة

العمل. أثناء التعرض مخاطر لتحديد دوريا فحصهم يتم

ìÓ°UEG ≈a Ú∏eÉ©dG iód ájƒeódG äÉHGô£°VE’Gh ájó∏÷G ¢VGôeC’G

IÉ«◊G IOƒL ≈∏Y ÉgÒKCÉJh ≥jRÉbõdG áæjóÃ äGQÉ«°ùdG

زلط الطبيبة/ مروة محمد أحمد عدلى

الزقازيق جامعة - الطب كلية

√GQƒàcO

تأثير لها أمراض الدم وكذلك منها اجللدية خاصة املزمنة األمراض أن تبني سابقة دراسة وفى -
احلياة. جودة على سلبى

±Gó```gC’G

:á``°SGQódG ±Gó```gCG

السيارات فى إصالح فى العاملني فى شيوعًا الدم وأمراض اجللدية أكثر املشاكل توضيح - ١
الزقازيق. مدينة

فى اجللدية  واألمراض الدم بأمراض  املرتبطة واملهنية الشخصية اخلطورة عوامل  توضيح - ٢
إصالح السيارات. فى العاملني

احلياة. جودة على الدم وأمراض تأثير األمراض اجللدية مدى توضيح - ٣
املهنية السالمة باجراءات املعرفة وقلة وقائية اجراءات اتخاذ بسبب عدم كانت النتائج وهذه -
أما واحلروق واجلروح اليد اكزميا خاصة للعاملني احلياة جودة على واضح تأثير كان لها مما
خاصة احلياة جودة اجزاء مختلف على تأثير لها  كان فقد الدموية لإلضطرابات بالنسبة
الى الدراسة خلصت هذه قد جسدية. بآالم واإلحساس باإلجهاد الشعور البدنية، املشاكل
جودة كانت منها قليلة نسبة أن فىحني متوسطة حياتهم املجموعتني كانت جودة أن غالبية

سيئة. حياتهم
äÉ```«°UƒàdG

:¢TQƒdG ÜÉë°UCGh äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEG ∫Éª©d

العمل. لبيئة الصحية األضرار عن العمال وتوعية صحى تثقيف برنامج تنفيذ - ١
لها. الصحيح اإلستخدام على وتدريبهم الشخصية الوقاية مهمات توفير - ٢

لها. تعرض اجللد تقليل مثل الكيمائية املواد مع فى التعامل املمارسات الصحية على احلفاظ - ٣
والشرب االكل قبل وغسلها بالبنزين االيدى غسل عدم خلعها، قبل القفازات  غسل -٤

التدخني. لوقف وحمالت العمل أماكن فى الشرب أو االكل وعدم
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املهنة هذه ملمارسة شهادات على باحلصول مطالبون ببعض الدول السيارات عمال إصالح إن
وتعليمية تدريبية مدارس نوصى بانشاء لذلك على ترخيص، باحلصول مطالبة الورش وكذلك
بانشاء نوصى كما املهنة وشهادات ملمارسة تدريبية السيارات العطائهم برامج تصليح لعمال

نقابة لهم لترخيص هذه املهن.
:á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ°SGQó∏d

أخرى دراسات باجراء نوصى عمال إصالح السيارات بني األضرار الصحية هذه لتأكيد - ١
بيئة العمل. فى البنزين لقياس تركيز

الدورى الفحص  فى واستخدامها للبنزين التعرض لقياس بيولوجية فحوصات عمل  - ٢
خاصة. للعمل مالئمتهم مدى لتحديد للعاملني

Trans,trans muconic acid (t,t-MA) and S-phenylmercapturic acid

اجلديدة. االبحاث بعض قالت كما للبنزين كداللة للتعرض
بالتعرض. تأثرا االكثر لتحديد اخلاليا لقياس خاليا الدم أخرى أبحاث التوصية بعمل - ٣

املخاطر وحدوث وشدتها التعرض نسب بني العالقة حتدد  أخرى  ابحاث بعمل  املناداة  - ٤
قياسية  املطلوبة لوضع معايير واالحتياطات املناسبة التوصيات وضع ميكن ومن هنا الصحية

التعرض. مخاطر من للتقليل مناسبة
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ولكن معدالت حدوث وفاعلية، أمانا احلمل من أكثروسائل منع واحدة احلمل منع أقراص تعتبر -
األقراص. استخدام أثناء املطاوعة عدم يراجع  إلى فذلك طفيفة، وإن كانت معها احلمل

قدركبيرمن ألن املستخدمات يتحملن معقدة، ظاهرة تعتبر احلمل منع وسائل مع املطاوعة -
املطاوعة على تؤثر كثيرة هناك عوامل أن كما الوسيلة. اختيار قرار فى اتخاذ املسؤلية واملشاركة
عن الوسيلة،  كتلك املعلومات األخرى العوامل وبعض واملنتفعة مقدم اخلدمة بني العالقة مثل

الوسيلة. استخدام عن الرضا عدم أو املصاحبة الستخدامها، األعراض اجلانبية ووجود
املطاوعة طريق تقييم احلمل عن منع أقراص استخدام حتسني إلى الدراسة هذه فلذلك هدفت -

بالزقازيق. األسرة طب بوحدات احلمل منع أقراص مستخدمات واملشورة ورضا
املطاوعة وحتديد اخلدمة واملنتفعة بني مقدم العالقة قياس فعالية هى: الدراسة أهداف وكانت -
لبعض والتوصل الوسيلة، هذه مستخدمات رضا وتقييم منع احلمل أقراص مستخدمات مع
تنفيذ مت ولتنفيذ ذلك احلمل. أقراص منع مستخدمات املطاوعة ورضا على تؤثر التى العوامل
األسرة  وحدات طب فى استخدام أقراص منع احلمل بدأن ممن ٢٩٣ عدد على استباقية دراسة

الزقازيق. مبركز
:≈∏Y πªà°ûJ äÉfÉ«ÑdG ™ªL É¡H â“ ≈àdG ¥ô£dG âfÉc óbh

والوالدة احلمل وتاريخ للمنتفعات والدميوجرافية االجتماعية اخلواص ملعرفة استبيان  - ١
واملنتفعات. اخلدمة مقدم بني نوعية العالقة إلى تقييم لديهن، باإلضافة

الوسيلة. عن رضائهن ومدى احلمل ، منع أقراص ملستخدمات املطاوعة لقياس استبيان - ٢

πª◊G ™æe ¢UGôbCG äÉeóîà°ùe É°VQh IQƒ°ûŸGh áYhÉ£ŸG

≥jRÉbõdG õcôÃ Iô°SC’G ÖW äGóMh ≈a

ميخائيل مالك ميجانيو الطبيبة/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

Òà°ù¸Ée
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من خمس  أقل منذ > ٣٠ سنة ومتزوجات - ٢٥ العمرية املجموعة فى كن املنتفعات معظم -١
الطبقة املتوسطة. تعليم متوسط،واليعملن،ومن سنوات،ذى

قبل وقد من احلمل منع أقراص كن يستخدمن ثالثة، وقد أو لديهن طفلني السيدات معظم -٢
املرة أيضا. هذه برغبتهن األقراص اخترن

منع احلمل. أقراص استخدام كافية عن على معلومات يحصلن لم معظم السيدات -٣
االجتماعى. واملستوى التعليم زيادة درجة ومع سنا، األقل العمرية املجموعة مع جيدة املطاوعة وكانت -٤

أحادية  األقراص مستخدمات ومع ، أقل من األطفال من لديهن عدد مع جيدة كذلك كانت - ٥
عموما. قبل من احلمل منع أقراص ومن استخدمن الهرمون،

بوجود  وكذلك للمنتفعات املعطاة فعالة الغير املعلومات بكمية املطاوعة سلبا تأثرت وقد -٦
احلمل. منع بأقراص املنتفعات وعدم رضا لألقراص. األعرض اجلانبية

مقدم مع  التواصل لهن،وسهولة املعطاة املعلومات بكمية املستخدمات  رضا تأثر وأيضا  -٧
لألقرص. اجلانبية األعراض بوجود وأيضا تأثر اخلدمة،

مايلى: نستنتج أن ميكن أعاله ومن
وخصوصا مع مستخدمات  كانت جيدة تقريبا احلمل منع  أقراص استخدام مع املطاوعة -٨

الهرمون. أحادية األقراص
والتاريخ  للمستخدمات والدميوجرافية. االجتماعية الصفات وبعض املطاوعة بني عالقة هناك -٩

لهن. املعطاه نوعية املعلومات وكذلك مع ، لهم اإلجنابى
التعليم، مستوى و املعلومات املعطاة، هى : املطاوعة املؤثره فى األساسية العوامل كانت ١٠-وقد

االستخدام. أثناء جانبى كعرض التغير املزاجى وجود ، وعدم الهرمون أحادية األقراص واستخدام
من الكافى القسط ينلن لم املنتفعات معظم ولكن ، جيدة كانت املنتفعات تلقتها  التى املشورة -١١

املعلومات.
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الوسيلة. استخدام عن راضيات املستخدمات معظم كانت وقد -١٢
جانبية نتيجة عدم حدوث أعراض املستخدمات: هو فى رضا أثرت التى العوامل أهم ١٣ - من
على احلصول وكذلك الدموية والبقع النفس وغممان الدموى النزيف مثل األقراص استخدام

مشورة جيدة.
äÉ````«°UƒàdG

:á``ë°üdG IQGRh

يتضمن املمرضات) (وبخاصة األسرة تنظيم خدمات ملقدمى تدريبى  برنامج تبدأ -١
املعلومات توصيل وكيفية ، لها الصحيح الوسائل ككيفية االستخدام كل عن كافية معلومات
احلدوث. املعتادة اجلانبية األعراض احلمل وكذلك منع أقراص مزايا وابراز للمستخدمات،
عدد لديهن ومن املنخفض التعليم واملستوى اجلتماعى ذى للمنتفعات خاص اهتمام ويوجد

من األطفال. كبير
الصحية. بالوحدات األسرة تنظيم ملنتفعات الصحى جلسات التثقيف وتطوير تفعيل - ٢

٣-إضافة٧أقراصحديد فىشريطاألقراص املركبةاملتوفرفىالوحداتالصحية لتحسنياملطاوعة.
مع  يتناسب األسرة تنظيم ملشورة منوذج جيد تطوير على الباحثني تشجع أن الوزارة وعلى - ٤
احلمل. منع  وسائل عن معتقداتهن مع  يتوافق املصريات وكذلك السيدات تعليم مستوى

:Iô°SC’G ÖW äGóMh AGQóe

استخدام  وبداية يوميا استخدام األقراص ملتابعة يوم ١٥ كل منزلية متابعة بزيارات القيام -
جانبية. أعراض أى وحدوث التالى، األقراص شريط
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يستقبل أن منو الطفل البد من أثناء ففى مثالى، وعقلى بدنى لنمو ضرورى أمر اجليدة الرؤية -
فى البصرية للمراكز السليمة التنمية أجل من العينني كلتا من متساوية مدخالت الدماغ
دائم فقدان الى هذا يؤدى قد النامى للدماغ واضحة صورة توفر لم الطفل عينى وإذا الدماغ،
مشكلة صحية أو أى عدم وجود من الرغم على العينني كلتا واحدة أو فى للرؤية فيه رجعة وال

احلول. يؤدى إلى املمكن أن من
من للعني الداخل الضوء متنع العني فى داخلية بصرية عيوب عبارة عن االنكسارية األخطاء -

الرؤية. وضوح من مما يقلل العني شبكية على واحدة نقطة سقوطه على
البصر ضعف مشاكل أكثر من واحدة هى الرؤية ضعف إلى التىتؤدى االنكسارية األخطاء -

الذى ميكن عالجة. للعمى الرئيسى الثانى والسبب املدارس، أطفال بني شيوعا
الرمد الزرقاء، املياه البيضاء، املياه مع االنكسارية األخطاء العاملية الصحة منظمة صنفت وقد -
الرئيسية األسباب بني من (أ) فيتامني ونقص وااللتهابات، الصفراء، البقعة وحتلل الربيعى،

.(١٩٩٧ العاملية الصحة (منظمة العالم فى الرؤية وضعف العمى إلى املؤدية
إلى ٢٫٣مليار ٨٠٠ مليون العالم من االنكسارية فى لألخطاء انتشار ارتفاع قدرت نسبة وقد -
املترتبة واملشاكل االنكسارية األخطار انتشار نسب أن إلى تشير الدراسات وأخر شخص.
وفى مصر الصني فى ٪٢١٫٢ ماليزيا، فى ٪٢٠٫٣ كاالتى العالم، أنحاء فى األطفال عليها فى

.٪٢٢٫١ نسبة االنتشار هى أن وجد

ájQÉ°ùµf’G AÉ£NC’G ™e πeÉ©àdGh ôµÑŸG ∞°ûµdG ≈a Iô°SC’G Ö«ÑW QhO

º‚ ÜôjO õcôe ≈a ájOGóYE’Gh á«FGóàH’G ¢SQGóŸG ∫ÉØWCG ÚH

حسن عبد الرحمن د/رانيا عبد الرحمن
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  Òà°ù¸Ée

واالستجماتيزم (الالنقطية). النظر، النظر وقصر طول إلى االنكسارية األخطاء تصنف -
محورية فى نقطة فى للعني الداخلة املتوازية  الضوء أشعة تتركز عندما يحدث النظر طول -
اثناء الطبيعى من مراحل التطور واحدة الواقع فى ويشكل العني ، شبكية خلف مسافة معينة

الطفل. منو
محورية فى نقطة فى للعني الداخلة املتوازية  الضوء أشعة تتركز عندما يحدث النظر قصر -

مسافة معينة أمام شبكية العني.
وأشعة متساوى غير بشكل منحنى القرنية سطح  يكون (الالنقطية) االستجماتيزم فى -

شبكية العني. فى واحدة نقطة تركز على أن الميكن للعني الداخلة املتوازية الضوء
.(٢٠٠١ العاملية، الصحة (منظمة املدارس أطفال وبني العالم، األكثر شيوعا فى هو قصر النظر ويعتبر -

فى الضطرابات أو وجينية عوامل بيئية من ملزيج حتدث نتيجة االنكسارية األخطاء أن ويعتقد -
مثل القرنية املخروطية. العني

النظارات نستخدم ما فعادة يعتمد على شدة احلالة وسببها االنكسارية مع األخطاء التعامل أن -
الثالثة. من مزيج أو النظر ، تصحيح أو جراحات العدسات الالصقة أو

املبكر االكتشاف فان األطفال، لدى ألمراض العيون واحلول االمريكية اجلمعية لتوصية وفقا -
مضاعفات. حدوث من للعالج ويقلل مكلفة وغير فعالة فرصة يوفر األطفال عند االنكسارية لألخطاء

فى و(احلق ،٢٠٢٠ رؤية شعارها عاملية، مبادرة مؤخرا أطلقت قد العاملية الصحة وأن منظمة -
األطفال. جتنبه بني ميكن العمى الذى القضاء على وهدفها اإلبصار) ،

:ádÉ°SôdG øe ±ó¡dG

األطفال. بني مضاعفاتها من واحلد األخطاء االنكسارية، وتصحيح املبكر الكشف  -
:ádÉ°SôdG øe ¢Vô¨dG

واإلعدادية. االبتدائية املدارس أطفال بني االنكسارية انتشار األخطاء تقييم مدى *
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االنكسارية. األخطاء إلى هذه تؤدى احملتملة التى حتديدالعوامل *

شدته وعالجه. ومدى االنكسارى اخلطأ نوع لتحديد عيون طبيب إلى احلاالت املكتشفة إحالة *

املدارس. أطفال بني البصر لفحص برنامج وضع *

:åëÑdG á≤jôW

املدارس. طالب بني وصفية مقطعية دراسة : åëÑdG ´ƒf *

العربية. مصر جمهورية الشرقية، محافظة ، جنم ديرب مركز : åëÑdG ¿Éµe*

واإلعدادية. االبتدائية املدارس أطفال :åëÑdG ≈a ÚcQÉ°ûŸG*  

االحصاء املناسب. برنامج باستخدام العينة حجم حساب :مت áæ«©dG ºéM*  

طالب وثالثون خمسة ثمامنائة من املراحل مكونة عشوائية متعددة عينة احلصول على ومت -
بواسطة عاما عشر خمسة إلى ستة أعمارهم من وإعدادية تتراوح ابتدائية مدارس ثمانى من
اعادة ثم اعدادية، وأخرى ابتدائية مدارس إلى  أوال جنم ديرب مركز فى  املدارس تقسيم

حضرية. وأخرى ريفية مدارس إلى تقسيمها
أمر لولى تقدميه مت استبيان طريق عن وأسرته بالطفل خاصة معلومات على  احلصول ومت -

فى البحث. املشاركني الطالب لكل انكسار العني مت فحص وأيضا الطفل.
   è````FÉàædG

األكثر النوع وأن .(٪٦٫٧١) الدراسة تساوى هذه االنكسارية فى األخطاء انتشار معدل أن  -١
(٣٫٧١) النظر قصر يليه ، (٪٥٫٧٤) (الالنقطية) االستجماتيزم هو الطالب بني انتشارا

. (٪٢٫٨٧) النظر طول ثم
يكثر النظر قصر بينما النظر طول هو السن صغار بني الطالب النوع األكثر انتشار أن وجد -٢

سنا. الطالب االكبر بني
(٪٨٫٦٣) أكثر شيوعا فى اإلناث األطفال فى االنكسارية األخطاء مشكلة وجد أن وقد -٣

.(٪٤٫١٧) الذكور فى عنها

فى والتقدم السن مع طرديا يتناسب الدراسة، هذه فى االنكسارية انتشار األخطاء معدل أن -٤
التعليم. مراحل

احلضرية املناطق فى شيوعا أكثر األطفال فى االنكسارية األخطاء مشكلة أن وجد  -٥
.(٪٢٫٧٠) الريفية املناطق فى عنها (٪١٨٫٣٩)

وقوع فى هاما  دورا تلعب االرجح على الوراثية  العوامل  أن أوضحت  الدراسة هذه أيضا  -٦
واستعمال االستذكار فترات  طول بني قوى إيجابى ارتباط وجود مع االنكسارية األخطاء

االنكسارية. األخطاء أنواع جميع وحدوث طويلة لفترات والكمبيوتر التلفزيون جهاز
االنكسارية. األخطاء وقوع فى االقتصادى أو االجتماعى الطالب ملستوى دور أى الدراسة هذه توضح -لم ٧

äÉ`````«°UƒàdG

االنكسارية البصرية خاصة األخطاء اإلعاقة عن للكشف املبكر دورى وطنى برنامج إنشاء -
الصحية الروتينية البرامج من واحدة باعتبارها املدرسية سياسة الصحة إطار فى الطالب لدى

احلاالت. املبكر عن الكشف من أجل تسهيل مصر فى املدارس أطفال بني
واالستذكار. للقراءة الصحية املبادى حول األمور وأولياء للطالب التثقيف الصحى -

خصوصا االنكسارية األخطاء فى الوراثة دور حول االمور واولياء الصحى للطالب التثقيف -
دورى. بشكل أطفالهم فحص على وتشجيعهم إيجابى عائلى تاريخ لها التى العائالت

بالنسبة خاصة رياضى  نشاط وجود مزايا حول  األمور  وأولياء  للطالب الصحى التثقيف -
والتلفاز. احلاسوب اجهزة استخدام ومساوىء للفتيات

الرعاية أثناء اخلطوات االساسية واحد من النظر يجعلوا فحص أن األسرة أطباء ينبغى على -
لألطفال. الروتينية
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شديد  بإخراج براز أو من املألوف أكثر بتكرار عادى إما غير نحو على التبرز هو : ∫É¡```°SE’G -
مائى. أو الليونة

من العمر سنوات خمس سن حتت األطفال بني والوفاة للمرض رئيسى سبب اإلسهال ويعتبر -
وقد اإلسهال حدوث  معدل على تؤثر وبيئية اجتماعية  عوامل منها كثيرة عوامل  وهناك
والطفيليات والفيروسات البكتيريا من مختلفة أنواع يسببه العدوى نتيجة اإلسهال أن وجد
اخلمس سنوات مسببا سن حتت األطفال اإلسهال فى أسباب أشهر من الروتا فيروس ويعتبر
اإلسهال أمراض من ٪٨٥ - ٩٠ العاملية إن اإلسهال بينهم وتقدر منظمة الصحة حاالت ربع
الصحية املرافق كفاية وعدم الغير آمنة، الشرب مياه يعزى إلى أن ميكن النامية البلدان فى

العامة. النظافة ممارسة وعدم
اإلسهال أمراض على السيطرة بهدف التدخلية الوسائل من العديد وتطبيق تطوير مت وقد -
الرضاعة ممارسة وتشجيع املاء وتنظيف األيدى غسيل ممارسة تشجيع ومنها النامية البالد فى
الروتا وفيروس احلصبة ضد والتطعيم الفم طريق  عن  باحمللول واإلرواء املطلقة الطبيعية
بني أمراض اإلسهال من الوفيات تقليل نسبة البرامج فاعليتها فى هذه أثبتت والكوليرا، وقد
احلية الكائنات عدد وتقليل تخفيف على للمساعدة قيمة وسيلة األيدى غسل ويعد األطفال

الفيروسات). الضارة - البكتيريا - (اجلراثيم الضارة الدقيقة

π«∏≤J ≈∏Y iójCÓd º«∏°ùdG π°ù¨dG ≈∏Y äÉ«ØjôdG äÉ¡eC’G ÖjQóJ ÒKCÉJ

á«bô°ûdG á¶aÉëÃ ájƒ∏©dG ájôb ≈a ø¡dÉØWCG ÚH ∫É¡°SE’G äÉHƒf

اجلواد عبد محمد على د/محمد
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  Òà°ù¸Ée

الصحيحة على ممارسته كامال بالطريقة اإلسهال فى منع األيدى غسيل فاعلية مدى وتتوقف  -
من عموما السكان بني اإلسهال خطر من يقلل أن ميكن وعندئذ الالزمة. األوقات فى وإمتامه
السليم للغسيل األمهات تعليم تأثير دراسة الهام من كان لذلك النامية البلدان فى ٪٤٢-٤٤

أبنائهن. بني اإلسهال لأليدى على تقليل
: á°SGQódG øe ±ó¡dG

اإلسهال للقضاء على جيدة وصحيحة بطريقة األيدى على غسيل األمهات تدريب دراسة تأثير -
أطفالهن. بني

:åëÑdG ¥ôW

فى أطفال لديهن وتدريب لألمهات الالتى تثقيف إجراء اشتملت على تدخلية دراسة إجراء مت -
الشرقية. مبحافظة العلوية بقرية سنوات سن ٤ حتى ٦ أشهر سن

وبعدية قبلية مراجعة وقوائم بعدى واستبيان قبلى استبيان مقارنة بواسطة التقييم ومت -
اشتمل وقد معها، متوافقة ضابطة مبجموعة مقارنة الدراسة عمل  مبجموعة فى للممارسة 
لتقييم أسئلة طرح مع لألمهات  واألجتماعية الدميجرافية البيانات على القبلى االستبيان

اليدين. غسيل كيفية مبعرفة اخلاصة املمارسات على والتعرف واالجتاهات املعلومات
è````FÉàædG

ظهر الدراسة عمل مجموعة فى تواجدان الالتى لألمهات حتسنا ملحوظا النتائج - أظهرت
التحسن وأيضا اإلسهال مرض عن ٪٣٧ بنسبة واجتاهاتهن ٪٤٠ بنسبة معلوماتهن فى
قد وأيضا ،٪٢٧ بنسبة وصحيحة كاملة بطريقة  األيدى لغسيل  ممارستهن فى امللحوظ
اإلسهال خطر من الكاملة يقلل الصحية بالطريقة األيدى غسيل أن على النتائج كشفت

.٪٢٤ بنسبه أطفالهن بني
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احلية الدقيقة الكائنات وتقليل عدد على تخفيف قيمة للمساعدة وسيلة األيدى غسيل -يعد
اإلسهال نوبات عدد تقليل جيدة وصحيحة فى األيدى بطريقة غسيل فاعلية ثبت الضارة وقد

األطفال. بني
äÉ``«°UƒàdG

التعليمية لألنشطة ودورية منتظمة أسس علمية بصفة على املقام املنهجى التطبيق ضرورة -١
الصحية. الوحدات فى بغسيل األيدى خاصة وما يتعلق عامة الوقائية

التطبيقات ومتابعة عليها والتدريب وجيدة صحيحة بطريقة األيدى غسيل على التأكيد  -٢
نسبة اإلصابة مبرض اإلسهال وتقليل لألطفال الصحى املستوى لتحسني العملية لها

األطفال. فى
الطرق الوقائية التى ومعرفة اإلسهال ملعدل حدوث مرض والدورية املنتظمة املتابعة ٣ - ضرورة

ومؤثرة. فعالة نتائج تعطى
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باستخدام  األم مباشرة أو ثدى الصدى من بلنب الصغير الطفل إرضاع : ≈g á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG -
أخرى. أداه أى

عن املهمة من املعلومات لكثير لنب بالنسبة للطفل ولكن تفتقر األمهات أصح هو األم لنب -يعتبر
واجلهل. األمية بسبب بها مواجهة املشاكل املتعلقة وكيفية الطبيعية الرضاعة فوائد

ومدى املطلقة الطبيعية الرضاعة عن الصحى التثقيفى البرنامج تأثير تقييم مت الدراسة -فى هذه
الطفل. صحة على ذلك تأثير

:á°SGQódG øe ¢Vô¨dG

األداء. الطبيعية وحتسني بالرضاعة األمهات وعى زيادة -
±Gó`````gC’G

املطلقة. األمهات عن الرضاعة الطبيعية معلومات تقييم - ١
املرضعات. األمهات من ملجموعة املطلقة الطبيعية الرضاعة عن برنامج تثقيفى عمل - ٢

البرنامج. قبل وبعد مأله يتم استبيان خالل من التثقيفى البرنامج تأثير تقييم - ٣
: πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG

: Úaó¡à°ùŸG ¢UÉî°T’G

الدقهلية. مبحافظة بالنسيمية االسرة صحة وحدة على واملترددات حديثا املرضعات االمهات

áYÉ°VôdG äÉ°SQÉ‡ ≈∏Y ≈ë°U ≈Ø«≤ãJ èeÉfôH ÒKCÉJ º««≤J

á«∏¡bódG á¶aÉ ≈a á«ØjQ á≤£æe ≈a áæeB’G á«©«Ñ£dG

احلميد عبد كمال أمير د/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

  Òà°ù¸Ée

: á°SGQódG ≈a äÉcQÉ°ûŸG ¢üFÉ°üN

يبدون الطفال واحلاضنني الوالدة تاريخ من  اشهر ستة  اول فى حديثا املرضعات االمهات
طبيعني.

: áæ«©dG

العينة  حجم حساب ومت ١ :  ٢ بنسبة  تنظيمية عشوائية طريقة باستخدام العينة اختيار مت
. Epi-info إصدار ٦٫٠٤ برنامج باستخدام

: á°SGQódG ¿Éµe

بالنسيمية). األسرة صحة (وحدة مركزية دراسة
: äGhOC’G

وممارسات  معلومات لرصد التثقيفى قبل وبعد البرنامج املعلومات جلمع تصميمه مت استبيان - ١
لدى األمهات. الرضاعة الطبيعية

التى  املشاكل بعض حل  على ومساعدتهن األمهات وعى لزيادة صحى تثقيفى برنامج - ٢
صورة فى التثقيفى البرنامج وتوزيع باستخدام لوحات وأفالم الطبيعية الرضاعة يقابلها أثناء

العربية. باللغة كتيب
:á«bÓNC’G äGQÉÑàY’G

الدراسة. فيها متت التى الصحية الوحدة موافقة على احلصول مت -١
الدراسة. فى املشاركات األمهات من بيئة عن موافقة على مت احلصول - ٢

è````FÉàædG

وربات  طفل من أكثر لديهن والغالبية من ٢٠ إلى ٤٣ سنة األمهات املشاركات سن يترواح - ١
متوسط. تعليم وذوى ببوت

خاصة  األم بالنسبة لتغذية التثقيفى البرنامج بعد ملحوظ بشكل األم - حتسنت معلرمات ٢
والسوائل. واخلضروات االهتمام بالفاكهة
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للطفل  الرضاعة الطبيعية بفوائد علم على أصبحن التثقيفى البرنامج األمهات بعد معظم - ٣
. احلساسية وأمراض العدوى حدوث نسبة وتقليل املناعة كزيادة

بعد  ما نزيف  كتقليل املرضعة الطبيعية لألم الرضاعة بفوائد  على دراية أصبحن - كذلك ٤
بصورة طبيعية. الوزن الوالدة وإنقاص

التثقيفى. البرنامج األم بعد ملعلومات الرئيسى املصدر األسرة هو طبيب أصبح - ٥
توقفها. وعدم الطفل أو األم أثناء مرض الرضاعة ألهمية استمرار بالنسبة الوعى زيادة - ٦

الطبيعية  الرضاعة مبعنى دراية على أصبحن  التثقيفى البرنام  نهاية مع األمهات معظم  - ٧
حتسن لوحظ مطلقة كما طبيعية رضاعة أطفالهن يرضعن أصبحن األمهات كل وكذلك املطلقة
وكذلك أثناء الرضاعة الطفل بالثدى ووضع الطبيعية كالتعلق عادات الرضاعة فى ملحوظ

العناية الطبية.
مرتبطًا  كان ألمهات لدى املعلومات من املناسب احلد توافر أن الدراسة من أيضًا لوحظ - ٨
واألمهات  التعليم من  األعلى باملستويات مرتبط وكذلك سنة ٤٠ من أقل السنية باملرحلة
على يعتمدن ذلك فى األمهات الالتى لوحظ وأيضا طفل أو يعملن، من أكثر لذيهم الالتى

للمعلومات. رئيسى كمصدر الطبيب
اخلاصة  املعلومات املناسب من املستوى  الدراسة فى شاركن الالتى األمهات كل تخطت - ٩

التثقيفى. البرنامج بعد الطبيعية بالرضاعة

á`````°UÓÿG

الرضاعة وممارسات عادات عن  األمهات  معلومات مستوى فى انخفاض الدراسة  أظهرت -
عن األمهات معلومات ملحوظ فى حتسن ظهر التثقيفى البرنامج بعد ولكن الطبيعية املطلقة
املرضعة لألم املناسبة التغذية فى متثلت والتى املطلقة الطبيعية الرضاعة ومهارات عادات
منه تستمد أن األم على ينبغى الذى املناسب واملصدر والطفل لألم وفوائد الرضاعة الطبيعية

حتدث. قد التى املشاكل حل وكيفية الرضاعة بعملية اخلاصة املهارات املعلومات وكذلك
التعليم ومستوى بالسن كان مرتبطا األمهات لدى املعلومات مستوى أيضا أن الواضح من -كان

الوالدات. تعدد وكذلك والعمل
äÉ``«°UƒàdG

للرضاعة  بالنسبة  األمهات وعى لزيادة التثقيفية البرامج على األسرة أطباء  تدريب - ١
املطلقة. الطبيعية

االعالم. وسائل خالل من التثقيفية البرامج طريق عن املجتمع فى الوعى زيادة - ٢
الصحية  الرعاية برامج ضمن املطلقة الطبيعية بالرضاعة اخلاصة التثقيفية البرامج إدخال - ٣

الريفية. فى املناطق خاصة القطاع العاملني بهذا جميع تدريب خالل من األولية
مرة. احلوامل ألول وكذلك املنازل وربات األميات األمهات هذه البرامج على تركيز زيادة - ٤

تتناول  التى البرامج التثقيفية خالل من مباشرة الوالدة بعد واألمهات احلوامل على التركيز - ٥
حتدث. قد التى املشاكل على التغلب وكيفية الطبيعية الرضاعة عادات وممارسات

لهذه  الريفيات الرائدات املنزلية الدورية من الزيارات خالل من املرضعات األمهات متابعة - ٦
املتابعة. أجل من األمهات

التثقيفية  البرامج تأثير تركيزا أقل وأكثر بشكل التى تقيم الدراسات من املزيد احلاجة إلى - ٧
الوالدة. مباشرة إدراجها وأهمية املطلقة الطبيعية الرضاعة وممارسات عادات على

فى املطلقة الطبيعية الرضاعة مهارات تنمية  إستشراف ميكن اإلجراءات وبهذه -
الريفية املجتمعات
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الرضاعة بأهمية زاد الوعى وقد توجد فى كل الثقافات، عاملية ظاهرة الطبيعية الرضاعة إن -
من والتقليل الطبيعية بالرضاعة العاملى لألخذ األجتاه ولذلك األخيرين. العقدين فى الطبيعية
أول تبدأ من يجب أن الرضاعة الطبيعية األخيرة. السنوات فى زاد الصناعية األلبان استعمال
تنادى والذى املسمار) (لنب األول اللنب رضاعة وأهمها الوالده حديث الطفل من عمر ساعة

حديثالوالدة. للطفل غذاء كأهم العاملية الصحة منظمة به
عمره. من األولى الشهور فى يحتاجها التى والتغذية الطاقة بكل الطفل بأمداد كفيل - لنب األم

يخص ما فيها كثيرة، فيها االستمرار دون حتول التى ميكن أن الطبيعية - ومعوقات الرضاعة
لدى املص قوة وضعف املبتسر الطفل مثل بالطفل واملعوقات اخلاصة األم يخص ما ومنها الطفل
الضعيفة كمية اللنب أو الطفل مجاراتها، يستطيع التى ال جدا الزيادة اللنب وكمية الرضيع،
الشبع من باليأس شعوره بعد أمه فيرفض ثدى بعدها بالشبع يشعر وال الطفل التى ترهق جدا

اللنب. انتاج ضعف الكثير نومه يسبب الذى النوام الطفل وأيضا،
رجوع الطبيعية الرضاعة أهمية عن واملعلومات املعرفة قلة باألم مثل اخلاصة املعوقات وهناك -
العضوية املشاكل أيضا اللنب، كمية قلة أو اللنب،  إدرار فى التأخر وكذا العمل، الى املرأة
الوالدة وكذلك باحللمة، اخللقية والعيوب الثدى واحللمة التهابات خاصة الثدى أمراض مثل

ومشاكل. مضاعفات حتمله من مبا القيصرية

πeGƒ◊G äGó«°ùdG ÚH á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG πcÉ°ûe á°SGQO

É¡©e πeÉ©àdGh πØ£dGh ΩC’G ájÉYôd ¢ù«Ñ∏H õcôÃ

السيد سعيد صالح هناء د/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

Òà°ù¸Ée

±Gó```gC’G

مشاكل مع والتعامل نحوها، واالجتاهات املعلومات بتحسني الطبيعية الرضاعة ممارسة حتسني -
األم والطفل. لرعاية بلبيس مبركز السيدات احلوامل بني الطبيعية الرضاعة

:ádÉ°SôdG øe É¡≤«≤– OGôŸG ±GógC’G

الطبيعية. بأهمية الرضاعة البحث محل احلوامل السيدات معرفة مدى قياس - ١
جلسات  مثل املتاحة الطرق بكل معها والتعامل الطبيعية الرضاعة معوقات إكتشاف  - ٢
وحتويل مبدئيا عالجها ميكن التى البسيطة  العضوية  االمراض  وعالج الصحى، التثقيف

احلاالت املعقدة.
السيدات احلوامل. لدى الوعى زيادة فى التثقيفى التدخل قياس تأثير - ٣

ملواليدهن  محل البحث األمهات إرضاع طريق متابعة عن للتدخل التطبيقى التأثير قياس - ٤
الرضاعة الطبيعية. عملية جناح من للتأكد

-:åëÑdG á«é¡æe

-:Úà∏Môe ≈∏Y åëÑdG ”

الشهر فى احلوامل السيدات من على ٣٠٠ اشتملت عشوائية عينة على مقطعيه hCG’: دراسة

الشرقية فى محافظة والطفوله األمومة بلبيس لرعاية مركز واملترددات على حملهم الثامن من
لديهن. ومعوقاتها الرضاعة الطبيعية أهمية والوعى عن املعرفة لقياس نسبة

التدخل وأشتمل بعدها، شهور ٦ الوالدة وحتى متت من مرحلة ما قبل  تدخلية دراسة :É«fÉK

الغير املشاكل بعض وعلى الثدى على وموضعى عام إكلينيكى وكشف تثقيفية علىجلسات
ألخصائى. املعقدة وحتويل احلاالت معقدة

-: åëÑdG äGhOCG

، العمل التعليم، درجة (السن،  اإلجتماعية البيانات بعض وتشمل إستبيان،  إستمارة 
العامة املعلومات الختبار وأسئلة والنسائى، العام املرضى التاريخ عن بيانات الدخل...)،

معها. والتعامل ومعوقاتها الطبيعية الرضاعة أهمية عن
فى الثدى. أمراض أو مشاكـــل أى الكتشـــاف علــى الثدى واملوضعــى العام ,≈µ«æ«∏c’G ∞°ûµdG -
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جلسات وتشمل بلبيس، مبركز  والطفولة األمومة رعاية مركز فى متت ،á«Ø«≤ãJ  äÉ°ù∏L -

وكيفية فيها  االستمرار تواجه التى واملشاكل الطبيعية الرضاعة الهمية توضيحية تثقيفية
معقدة. األمراض الغير وعالج معها التعامل

شهور. الطبيعية حتى ٦ الرضاعة عملية ناجح ملتابعة سيدة لكل : á©HÉàŸG ” -
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قبل ما فترة وطول الوالدة احلمل،متتدمن قبل الرعايات أهم إحدى هى الزواج - الرعاية قبل
صحية بالفعل نوفررعاية نحن احلالني واملراهقني لألطفال الصحية الرعاية خالل من الزواج،

.(٢٠٠٢) وزارة الصحة لألجيال القادمة
:á°SGQódG øe ±ó`¡dG

الصحية الرعاية جتاه األولية الصحية الرعاية وحدة على املترددين واملوقف بني املعرفة - لتقييم
التالية: األهداف خالل قبل الزواج ما

املشاكل ومعاجلة تشخيص ودورها فى الزواج، قبل ما الرعاية جتاه واملوقف الوعى لتقييم - ١
واإلجناب. بالزواج املتعلقة

الزواج. قبل الرعاية ما جتاه الصحية الوحدة على املترددات لتقييم موقف - ٢
:åëÑdG ¥ôW

الوحدةالصحية على لتقييم املعرفة واملوقف للمترددين مقطعية دراسة األهداف، هذه لتحقيق -
وحدة أو  من املترددين على ٦٠٠ الدراسة فى هذه شارك وقد الزواج قبل الرعاية الصحية جتاه

األناث ٤٠٧. ، ١٩٣ ، ذكور فوق فما ١٨ سنة وكانت اعمارهم باملنصورة احلجر رش
:äGhOC’G

الصحية الوحدة على املترددين وموقف مبعرفة املتعلقة البيانات لتغطية يدار الذاتى اإلستبيان
الزواج. قبل الرعاية جتاه

á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y øjOOÎª∏d ∞bƒŸGh áaô©ŸG

êGhõdG πÑb á«ë°üdG ájÉYôdG √ÉŒ IQƒ°üæŸG áæjóe ≈a á«dhC’G

عيسى املعطى أبو خالد رباب د/
الزقازيق جامعة - الطب كلية

Òà°ù¸Ée

è````FÉàædG

سنة، كل العينات من منطقة كان ٢٣:٢٠ الدراسة عمر عينة متوسط النتائج أن وأظهرت - ١

املتوسطة. اإلجتماعية الطبقة من ريفية

من أبوين  بني القرابة درس قد املجموعة من (٪٣٥ ،٥) أن عن كشفت الدراسة هذه - ٢

األقارب زواج  تتعلق مشكلة بها احلاالت نحو٤٢٪يعرفون أن أيضا وكشف املترددين

.(٪٥٠) واملشكلة الرئيسية هى التشوهات اخللقية.

حيث من الزواج قبل  ما الرعاية من املعرفة فى معنوية إحصائية  داللة ذو الفرق وكان - ٣

الفئات معرفة العليا أكثر اإلجتماعية الطبقة أن بحيث الوضع العائلى اإلجتماعية، الطبقة

املتزوجني. من معرفة أكثر الزواج على واملقبلني

إلزاميا، الزواج قبل  الرعاية جتاه املوقف من معنوية احصائية داللة ذو الفرق  وكان - ٤

موقف إيجابى. لهم جيدة معرفة عندهم الذين املعرفة حيث من والتطعيم قبل الزواج، والفحص

الزواج قبل ما الصحية  لرعاية املوقف من معنوية إحصائية داللة ذو الفرق وكان - ٥

الزواج. قبل الصحية ما للرعاية إلزامية إيجابى إجتاه لها العليا الطبقة إن اإللزامية كما

على املقبلني الزواج قبل الفحص جتاه إحصائية معنوية من املوقف داللة ذو الفرق وكان  - ٦

الطبقة العليا. جيد وأيضًا موقف لهم الزواج 

الفئة أن حيث الزواج قبل التطعيم جتاه املوقف من معنوية احصائية ذو داللة الفرق - وكان ٧

األخرى،  الفئات من أكثر العليا اإلجتماعية والطبقة اإلناث سنة)  ٢٥  -  ٢٠) العمرية

من املتزوجات. أكثر الزواج قبل التطعيم على يوافقوا الزواج املقبلني على

لعامة السكان. الصحى والتثقيف للمعرفة الرئيسى املصدر التلفزيون وكان - ٨
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الزواج. الرعاية ما قبل نحو جيدة معرفة لديهم والوسطى العليا املترددين من الطبقة -١
الزواج. الرعاية ما قبل جتاه جيد موقف لهم والوسطى الطبقة العليا من املترددين -٢

قبل والفحص إلزاميًا، الزواج قبل الرعاية جتاه جيد موقف لها العينة من األغلبية كان  -٣
قبل الزواج. لتطعيم الزواج وأقل

الزواج. قبل ما جتاه الرعاية جيد أو إجتاه معرفة ليس لديهم املنخفضة الطبقة من املترددين -٤
جتاه واملوقف علم جيد على كان ولكن معظمهم عينة صغيرة العليا من الطبقة املترددن - ٥

الزواج. ما قبل الرعاية
الزواج. قبل ما الرعاية على للحصول املعلومات هامة من أداة هو التليفزيون -٦

äÉ``«°UƒàdG

اإلعالم. وسائل خالل من الزواج قبل ما الرعاية جتاه الوعى واملعرفة زيادة - ١
األسرة. وحدات طب فى والفنيني الطبى للفريق توجيهى برنامج - ٢

الزواج. قبل ما فحوصات لتقوية موارد توفير يجب - ٣
بالوحدة األسرة طب نادى فى  محاضرات إلقاء خالل من صحى تثقيف برنامج  تفعيل - ٤

الزواج. قبل ما الرعاية جتاه الوعى للمترددين لزيادة
الزواج قبل ما الرعاية ودور مصر فى شيوعًا الوراثية األمراض أكثر عن محاضرات إلقاء - ٥

تقليلها. فى
الزواج. هذا عن الناجتة واملشاكل األقارب عن زواج إلقاء محاضرات - ٦

الزواج. قبل ما خطوات فحص معرفة على املترددين لتساعد الوحدة فى امللصقات وضع - ٧
املنزلية للسيدات. زيارتها خالل من الوعى فى زيادة املمرضة دور توضيح - ٨
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في االدوية شركات تستخدمها التى األساسية الوسائل من الطبية الدعاية مندوبى -يعتبر
مندوب عمل  ظروف  تعتبر لالطباء  والقدمية احلديثة ملنتجات ناجح تسويق على احلصول 
طويلة ملسافات سياراتهم ويقودون طويلة العمل فساعات للغاية صعبة الطبية الدعاية
فى الشركات سياسة أن كما الطبية. الدعاية مبنتجات مليئة ثقيلة حمل حقائب الى باالضافة

مستمر. تغير
مع قد يتعارض هذا عمله أن كما وطاقته من وقته تستهلك الطبية الدعاية عمل مندوب -طبيعة
األحيان خاصة معظم فى مريحة غير مندوب الدعاية الطبية عمل بيئة الطبيعية االسرية حياته
املشغولة األطباء من الصعبه عمالئه مع أو وحيدا شركته عن بعيدا عمله  فترات طول  مع
طبيعة بسبب  مديره مع التواصل وصعوبة  زمالئه مع االجتماعى االتصال  ضعف بجاننب

الوظيفة. استتقرار من عدم يعانون منهم أن كثيرًا كما املتنقلة، عمله
املهنية الصحية املشاكل دراسة عند اإلعتبار فى وضعها التى ميكن املشاكل من العديد هناك -
السيارات، حوادث رئيسية: فئات ثالث حتت تقع املشاكل هذه الطبية، الدعاية ملندوبى 
مهنية لهذه صحية خدمات ويعد تقدمي العصبى. الهيكلى والضغط العضلى اجلهاز مشاكل

املهنة. املتنقلة لهذه للطبيعة نتيجة حتديا الفئة
±Gó```gC’G

األدوية. شركات الدعاية فى الصحية املهنية التى تصيب مندوبى املشاكل معرفة - ١
املشاكل. هذه تسبب أن ميكن التى واملهنية اخلطورة الشخصية حتديد عوامل - ٢

الطبية. الدعاية مندوبى حياة جودة على املشاكل تأثير هذه دراسة - ٣

ájÉYódG ≈Hhóæe ÚH á«æ¡ŸG á«ë°üdG πcÉ°ûŸG ¢†©H
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الرافعى محمد سامح دينا الطبيبة/
الزقازيق جامعة - الطب كلية
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من  طبية دعاية ٢١٦ مندوب من مقطعية على عينة دراسة إجراء مت األهداف هذه - لتحقيق
الدلتا. شرق منطقة فى يعملون

املختلفة. البيانات جلمع البحث فى املشاركني جميع  على إعداده سبق إستبيان إجراء مت -
اآلتية: املعلومات عن علىأسئلة يحتوى اإلستبيان

:ÚNóàdGh á«aGôLƒÁódGh á«YÉªàL’Gh á«°üî°ûdG äÉfÉ«ÑdG - 1

والنوع. السن *
اآلتية: طبقًا للمعادلة حسابة الذى مت اجلسم مؤشر كتلة *

(متر)٢ الطول (كجم)/ الوزن = اجلسم مؤشر كتلة
.١٨ > من الوزن الطبيعى أقل - أ

.٢٥ > ١٨ إلى الطبيعى الوزن - ب
.٣٠ > ٢٥ إلى الوزن الطبيعى أكثر من - ج

.٣٠ د- السمنة >
االجتماعية. احلالة ، ، الدخل التعليم *

اآلتية: للمعادلة طبقًا حسابة مت الذى مؤشر التدخني *
التدخني. سنوات ٢٠ * عدد / اليوم فى السجائر (عدد = التدخني - مؤشر

.١٠ > حفيف مدخن - أ

.١٠ < ثقيل مدخن - ب
:≈æ¡ŸG ïjQÉàdG - 2

الوظائف السابقة ومدتها. *
عن تدريب على احلصول أو الدورى الطبى  الكشف  أو  الوظيفة قبل ما لفحص اخلضوع *

املهنية. اإلصابات
األسبوع*   عدد  أيام العمل / * عدد اليوم العمل/ ساعات (عدد : التراكمية العمل فترة *

طبية). دعاية كمندوب العمل سنوات عدد  * السنة / العمل أسابيع
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اجتماعية. وتأمينات عقد وجود حسب الوطيفة إستقرار *
اليوم. العمل فى مكاملات ساعات عدد  *

والعمالء. والزمالء املدير مع العالقة *

بكجم). احلقيبة وزن  * اليوم احلقيبة/ حمل ساعات (عدد احلقيبة حمل *

السيارة. قيادة *

وسببه. العمل ساعات أثناء سيارة حادث وقوع *

:≈∏µ«¡dG ≈∏°†©dG RÉ¡÷G πcÉ°ûe - 3

عن والذى يسأل الهيكلى العضلى اجلهاز مشاكل عن للسؤال (Nordic) باستخدام استبيان النورديك -
فى  املاضية أيام خالل الـ ٧ املاضية وفى شهر ١٢ الـ خالل خذالن فى أو راحة عدم أو وجع أو بألم الشعور
أو األيسر أو (األمين كالهما)، الكوع األيسر أو أو (األمين األكتاف ، الرقبة : اآلتية أجزاء اجلسم من أى
الفخذين واألرداف الظهر، أسفل ، الظهر أعلى كالهما)، أو األيسر أو (األمين واليد املعصم كالهما)،
هذه وتأثير كالهما) أو (أحدهما والقدم والكاحل كالهما) أو (أحدهما الركبة كالهما)، أو (أحدهما

اليومية. احلياة األعراض على
:≈Ñ°ü©dG §¨°†dG - 4

يتم  سيزال  ٢٤ على يحتوى والذى (NSAD) العصبى بالضغط  للوعى العاملى اليوم استبيان باستخدام
إلى: الضغط قسم اإلستبيان نتيجة وبحسب . أوال إجاباتهم بنعم

.٤ > ضغط عصبى خفيف - أ
٥ إلى ١٣. متوسط من عصبى - ضغط ب

.١٣ < ضغط عصبى عالى - ج
:IÉ«◊G IOƒL - 5

وبحسب  الدراسة مختلف جوانب جودة احلياة فى سؤال عن ٣٦ يحتوى والذى (SF - ٣٦) إستبيان باستخدام
إلى: احلياة االستبيان قسم جودة نتيجة

سيئة < ٥٠٪. حياة جودة  أ -
من ٥٠ إلى ٧٥٪. متوسطة جودةحياة -  ب

.٪٧٥ < جيدة حياة جودة - ج

è````FÉàædG

الدراسة فى املشاركني الدعاية مندوبى نصف من أكثر أن الدراسة هذه نتائج أظهرت -١
ويعانى ،(٪٨٠٫٦) الذكور من معظمهم وكان عام. ٢٦ من أقل عمره كان (٪٥٢٫٣)
٪٤٥٫٥ البكالوريوس شهادة على حاصل جميعهم السمنة أو الوزن زيادة من منهم ٪٥٩٫٧
على ويحصل متزوج غير (٪٦٣٫٩) ، حوالى ثلثيهم البيطرى الطب حصل عليها فى منهم
وكان ٪٢٧٫٣ حوالى املدخنني نسبة فكانت للتدخني بالنسبة (٦٦٫٢٪). أما كافى راتب

خفيف. مجموعة مدخن ضمن املدخنني هؤالء ثلثى
أن كما من قبل (٨٠٫٦٪) وظيفة أى فى يعمل لم معظمهم أن أيضا الدراسة ٢- كما أظهرت
على تدريب يحثل أو الدورى الطبى أو الكشف الوطيفة قبل ما لفحص يخضع معظمهم لم
من ألقل دعاية مندوب عمل (٧١٫٨٪) قد أيضا املهنية. معظمهم اإلصابات أو األمراض عن
من  وأكثر فى األسبوع أيام ٦ يعمل منهم فإن ٧١٫٢٪ العمل طبيعة يخص وفيما ٥ سنوات.
.(٪٦١٫١) تقريبا اليوم يعانى ثلثيهم فى ساعات ٨ من ألكثر (٥٤٫٦٪) يعمل نصفهم
الظهر  ألالم أسفل األعلى النسبة فكانت أيام ٧ آلخر بالنسبة الوظيفة استقرار عدم من أما
.(٪٤٠٫٣) يليها األكتاف (٪٤٣٫٦) الرقبة ثم (٪٥٠) والكاحل القدم ثم (٪٦٠) أيضا
(٪٥٤٫٩) والكاحل القدم آالم هى الطبيعية اليومية احلياة على االالم تأثيرًا هذه وكانت أكثر
الظهر أسفل يليها (٪٥٢٫٨) الظهر أعلى آالم ثم (٪٥٣٫٨) واألرداف الفخذين آالم يليها
اجلهاز ملشاكل املسببة اخلطورة عوامل أن وجد األرجحية نسبة حساب وعند .(٪٥١٫٩
العصبى الوظيفة والضغط استقرار وعدم كافى دخل على عدم احلصول هى العضلى الهيكلى
كما تأثير. له ليس الدخل أن وجد اللوجيستى االنحدار اختيار تطبيق عند ولكن العالى،
ساعات عدد أن اللوججيستى االنحدار اختبار وتطبيق االرجحية نسبة حساب عند وجد
واألكتاف الرقبة آالم أسباب من العالى العصبى والضغط والقيادة ووزنها احلقيبة حمل

الظهر. وأسفل



¿ - 30

العصبى الضغط من يعانون (٪٧٦) الطبية الدعاية أن معظم مندوبى الدراسة أظهرت وقد - ٣
ضغط لديهم من هم فقط ٪١ املتوسطو العصبى  الضغط من يعانون  ٪٢٣ و العالى

خفيف. عصبى
الوظيفة استقرار كافى وعدم الغير الدخل كانت بذلك املرتبطة اخلطورة عوامل أن ٤-وجد
الدخل أن ظهر اللوجيستى االنحدار اختبار تطبيق وعند والعمالء املدير مع السيئة والعالقة

. تأثير ليس لها العمالء مع والعالقة
إلى أشار قد الدعاية مندوبى حوالى ثلثى أن أشارت الدراسة فقد احلياة جودة يخص فيما -٥
سيئة و٢٠٫٣٪ أنها جود حياته إلى أشار ١٤٫٤٪ قد .(٪٦٥٫٣) متوسطة أنها حياتة جودة
إلى انتشار آالم تعود النسبة الضئيلة وهذه جيدة. بجودة حياة يتمتعون هم من منهم فقط

املرتفع بينهم. العصبى والضغط الهيكلى العضلى اجلهاز
اللوجيستى االنحدار وتطبيق اختبار األرجحية بحساب نسبة اخلطورة عوامل دراسة عند -٦
استقرار الوظيفة والضغط العصبى العالى هى اجلهاز العضلى الهيكلى وعدم مشاكل  وجد

اإلناث. بني أسوأ احلياة أن جودة بجانب احلياة جودة بسوء املرتبطة األساسية العوامل
äÉ````«°UƒàdG
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اجلهاز العضلى ملشاكل أكثر املعرضة األشخاص الستبعاد : بالوظيفة اإللتحاق قبل ما فحص (أ)
.(A) من النوع والشخصية اإلستحواذية الشخصية مثل: العصبى والضغط الهيكلى

مشاكل وحاالت العصبى الضغط حاالت الدورى: للكشف املبكر وعالج الطبى (ب)الكشف
الهيكلى. العضلى اجلهاز

(ج)التثقيفالصحى: عنأسبابوعواقبحوادثالسياراتومشاكالجلهازالعضلىالهيكلىوالضغط
املشاكل. هذه من نفسه يحمى أن الدعاية ملندوب ميكن العصبىوكيف
املهنية. املشاكل حلل املشورة برامج مثل املساعدة: اخلدمات الطبية (د)

:ÖjQóàdG - 2

وإصالح السيارة على احلفاظ وبرام املتقدمة، القيادة برامج السيارات: مثل حوادث (أ)ملنع
السيارة. املالئم لنوع االختيار على التدريب بجانب األعطال

الظهر، مدرسة السليمة، اليدوى الهيكلى: مثل طرق التداول العضلى اجلهاز مشاكل ملنع (ب)
الرياضية. وممارسة التمارين املختلفة املهام فى التالؤم قواعد إتباع

ضغوطات فى حتكما أكثر املندوب يصبح حتى التكيف على التدريب ملنع الضغط العصبى: (ج)
التوتر. إلزالة اإلسترخاء على العمل والتدريب

:ájQGOEG äGAGôLEG - 3

قضاء تؤدى إلى أخرى الدعاية حتتوى على مهام تصبح وظيفة حتى الوظيفة: تصميم إعادة (أ)
الشركة. داخل الوقت من املزيد

الواحد وتقلل من العميل مع الوقت من املزيد تعطى املندوب هيكلية: تغييرات تطبيق (ب)
اليدوى ومن التداول القيادة عدد ساعات من منتظمة وتقلل الغير العمل خاصة ساعات عدد

العينات. وحمل
وحتسني القرارات اتخاذ القدرة على حتسني إلى تهدف النفسية: بيئة العمل فى تدخالت (ج)
إلى أيضًا وتهدف واملديرين، الزمالء مع االتصال  وحتسني االجتماعى الدعم وزيادة املهام

الوظيفى. االستقرار وعدم والصراعات الوظيفة من النفسى العبء تقليل
لوضع معا واملديرين  الدعاية مندوبني تضم املشاكل:  حلل جلنة أو مجموعة إنشاء (د)

املختلفة. املهنية الصحية للمشاكل إستراتيجيات
:á«∏≤à°ùŸG äÉ°SGQódG 

بني عوامل اخلطورة واملشاكل العالقة لتأكيد البحث طرق وحتسني أبحاث أخرى بإجراء املناداة
املناسبة التوصيات وضع ميكن هنا ومن الطبية الدعاية مندوبى بني املهنية املختلفة الصحية

املشاكل. فى هذه للتحكم املطلوبة واإلحتياطات
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طويال وقتا يقضون حيث أنهم الصحية املخاطر من لكثير الدواجن العمال مبزارع يتعرض -
تتعدد حيث واألتربة الغبار من الكثير حتمل الدواجن مزارع داخل والبيئة املزرعة، داخل
وأيضا العضوية  وغير العضوية املواد من مزيج  الى  اخلشب غبار مجرد من الغبار مكونات
املشاكل من الكثير إلى يؤدى مما ، التنظيف أثناء للمواد الكيميائية واملنظفات يتعرض العمال
وتهيجج اجلهاز الشعب الهوائية، التهاب (مثل التنفسى اجلهاز من كال التى تصيب الصحية
اجللد التهاب مثل اجللد تصيب  التى االلتهابات وأيضا الشعبى) والربو العلوى  التنفسى
تهيجج مثل بالعني مشاكل وكذلك القدم، وتنيا لألضافر الفطرى وااللتهاب التماسى 
باجلهاز مشاكل صحية إلى باإلضافة غريبة بأجسام العني وإصابة إفرازاتها نسبة العني وزيادة

الهيكلى. العضلى واجلهاز الهضمى
±Gó`````gC’G

الدواجن. مزارع العمال فى بني الصحية املشاكل بعض انتشار معدل حتديد *

املعرضني. العمال على وتأثيرها العمل بيئة بيئة دراسة *

مزارع الدواجن، من عمال على (١١٠)عامال هذه الدراسة أجريت األهداف هذه ولتحقيق -
يتعرضوا ولم للمقارنة، للمالبس اجلاهزة مبصنع عامال (١١٢) من ضابطة عينة اختيار كما مت

قبل. من الدواجن ملزارع

´QGõe ≈a ∫Éª©dG ÚH á«æ¡ŸG á«ë°üdG πcÉ°ûŸG ¢†©H
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أحمد شوقى أمانى د/
الزقازيق جامعة - الطب كلية
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على وتشتمل مهزة استمارة استبيان مقابلة شخصية مللء إراء على الدراسة هذه اشتملت -
وقياس جلدى وفحص الدراسة فى املشاركني العمال جلميع واملرضى واملهنى الشخصى التاريخ
، (Datospir - 120) ١٢٠ - داتوسبير هاز باستخدام لهم الرئوية التهوية وظائف
فى قياس تركيز الغبار ومت (x.ray) أشعة على الصدر وأيضا للبراز مت عمل مزرعة كذلك

املالبس. مبصنع محل الدراسة وأيضا مزارع الدواجن
è````FÉàædG

مثل السكانية الصفات فى كافة املعرضة للمموعة مماثلة الضابطة أن العينة الدراسة أظهرت -
(٦٩٫١) أن وجد وقد والتدخني. اإلقامة ومحل الدراسى واملستوى والسن اإلجتماعية احلالة
يستخدمون ال وأن معظمهم أسبوعيا ساعة (٥٠) من أكثر يعملون الدوان مزارع عمال من
.(٨٫٥٢ املهنة (٥٫١٤ + العمل بتلك سنوات متوسط عدد وكان (٨٨٫٢) الشخصية احلماية معدات
لدى عمال إحصائية ذو داللة بفارق املرضية الشكاوى انتشار معدل أن النتائج أوضحت وقد -
واجلهاز التنفسى (٤١٫٨) املعوى (٤٨٫٢) واجلهاز (٥٥٫٤) العني كانت الدواجن مزارع
لشكوى بالنسبة إحصائية داللة ذى اختالفا النتائج تظهر لم بينما ،(٣٨٫١) اجللد ثم
هم املالبس اجلاهزة مصنع عمال أن وجد الهيكلى العضلى اجلهاز لشكوى بالنسبة أما األذن.

معاناة. األكثر
الربو وكذلك الهوائية املزمن الشعب والتهاب املزمنة الكحة انتشار معدل أن الدراسة أظهرت -
التوالى) على ٪٦٫٣ ، ٪١٦٫٣ ،٪٣٩٫٠٩) الدواجن عمال مزارع بني أعلى كان الشعبى
كان وكذلك التوالى) على ،٪٠٫٨٩ ، ٪٧٫١٤ ،٪٢٥٫٨) الضابطة العينة عمال بني عنه
،٪٢١٫٨) الدواجن مزارع عمال بني أعلى وضيف الصدر األنف واحللق تهيج انتشار معدل
،٪١١٫٦ ،٪٤٫٤٦) الضابطة  العينة عمال  بني عنه  التوالى) على ، ٪١٥٫٤ ،٪٢٧٫٢
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الدواجن مزارع عمال  بني إحصائى واضح فرق يوجد ال  أنه غير ، التوالى) على ٪٥٫٣٥
األخرى. املزمنة الصدرية معدل انتشار األعراض العينة الضابطة فى وعمال

معدل أن النتائ  أظهرت فقد الدواجن مزارع عمال الصدرية بني التدخني على  أثر بدراسة -
،٪٤٤٫٨) املدخنني غير بني عنه املدخنني بني أعلى كان  املزمنة الصدرية األعراض انتشار 
واضح بني احصائى يود فرق ال أنه احلادة وجدز الصدرية لألعراض بالنسبة أما (٪٢١٫٧

املدخنني. وغير املدخنني
إحصائية داللة ذى عامل خطورة كان عشر سنوات فأكثر ملدة العمل أن الدراسة أوضحت وقد -

واملزمنة. الصدرية احلادة األعراض من كل انتشار معدل فى
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(AGò¨dG á``ë°U) ≈fÉãdG ÜÉ``````ÑdG

ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

العامة ومدى عالقتها بالصحة القشريات الضارة فى املتبقيات بعض
√ôª°S ƒHCG ÈL GófGQ /O.G

الفول نبات على النباتية املخلفات تأثير بعض
∞°Sƒj ¿Gƒ°VQ øjódG õjõY ióªM AÉª°SCG/O

فى البكتريا عن الكشف فى املستخدمة اجلزيئية  التقنيات تطوير
واجلينية. البروتيومية الوسائل بإستخدام األغذية منتجات

ó«°ùdG óªMCG äõY óª/O

احلليب. فى مزارع الساملونيال مرض حول وبائية دراسة
¿É°ûgO ó«°ùdG óª ΩÉ°ûg/O

مصر فى الشامية الذرة محصول وتسويق انتاج إقتصاديات
¿Éª«∏°S ø°ùM ÖLQ ¿ÉÁEG/O

جزيئية. وبيولوچية دراسات كيميائية حيوية : إضافات األغذية
OÉL ≈∏Y ˆG óÑY ºã«g/O

الشرقية مبحافظة نطاق واسع على للزبادى املصنع الصحية احلالة تقييم
´É«ÑdG ø°ùj ídÉ°U º«gGôHEG áª°ùf/O

الزقازيق أسواق فى للزبادى الصحية احلالة
ôLÉg º«gôHG ìÉàØdG óÑY º«gGôHG ôª°S/O

األكسدة مبضادات منتجات األسماك املعاجلة بعض جودة فى التغيرات
øjódG ±ô°T √óÑY óª øÁCG /O

منتجاتها وبعض الدواجن فى الليستريا مليكروب الصحية واألهمية تواجد مدى
óªMCG óª ≥«Ø°T ídÉ°U /O

1
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:áeÉ©dG áë°üdÉH É¡àbÓY ióeh äÉjô°û≤dG ≈a IQÉ°†dG äÉ«≤ÑàŸG ¢†©H

عالى اجلودة احليوانى للبروتني مصدر لكونها نظرا من أشهر املأكوالت القشرية -تعتبر األسماك
هذه لكون ونظرا لصحة األنسان الضرورية والفيتامينات املعادن بعض على احتوائها وكذلك
التى العالية السكانية الكثافة ذات خاصة فى املناطق الثقيلة باملعادن للتلوث عرضة األسماك
عينة   ١٨٠ على الدراسة  هذه أجريت فقد ولذلك والزراعى، الصناعى النشاط بها يكثر 
اخللول من موسمى  واحملار وأم واجلمبرى الكابوريا من كل من ١٥) عينة ١٢٠ من مكونة
ذكور وإناث  كل من (١٥ من عينة و٦٠ واألجناس األحجام مختلف من ("٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥"
املتوسط  البحر جمعها من ساحل مت والتى قد ٢٠٠٥ تكاثر موسم أثناء ( واجلمبرى الكابوريا
على متوسط الطيفى للوقوف الذرى االمتصاص جهاز باستخدام لتحليلها وذلك دمياط ملدينة
بأن علما األسماك تلك بلحوم والزنك والنحاس  والزئبق  والكادميوم الرصاص مستويات
اجلزء بأن تتميز اجلمبرى إناث بينما عريضة مثلثة منطقة البطن بأن أناث الكابوريا تتميز
يكونان اخللفى جانبى اجلزء كال اجلمبرى فإن ذكور فى حالة ولكن الريشة يشبة اخللفى

الذكورة. عضو

äÉjô°û≤dG ≈a IQÉ°†dG äÉ«≤ÑàŸG ¢†©H

áeÉ©dG áë°üdÉH É¡àbÓY ióeh

سمره أبو جبر أ.د/راندا
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب كلية

  √GQƒàcO

êÉàf º°Sƒe øe πc ≈a ájô°û≤dG ∑Éª°SC’G ≈a IQOÉædG ô°UÉæ©dGh á∏«≤ãdG  ¿OÉ©ŸG õ«côJ - ’hCG

 : 2005h 2004

 ٢٠٠٤ موسم فى والزنك والنحاس والزئبق  والكادميوم الرصاص  تركيز متوسط -كان
  ٨٫٠٤ ،٠٫٠٠١٤  ±  ٠٫٠٩٩  ،  ٠٫٠١١±   ١٫٣١  ،  ٠٫٠٢٢  ±  ١٫٠٠ الكابوريا فى

٠٫٧٢ فكار فى اجلمبرى التوالى، أما ٩٫٨٧  ±  ٠٫٣٢٥على ±١٫٠١٥±  و  
البحث موضوع النادرة والعناصر الثقيلة للمعادن السمية اآلثار الدراسة ناقشت وقد -
اآلثار هذه من للجد املقترحة  التوصيات صياغة مت وكذلك العامة  الصحة على وأخطارها 

السمية ومنها:
وأنواع  صغيرة االنسان كميات يأكل أن فيفضل القشريات، تناول عند واحلذر احليطة توخى -
األسماك هذه حلوم املزيد من تناول على املترتبة حتى يتجنب املسالب القشريات من مختلفة

وتفاديها. مصادر التلوث املختلفة معرفة وكذلك
ومعاجلتها صحيا الصحى والصرف الصناعية والزراعية صرف املخلفات عمليات فى -النظر

املياه. مصادر إلى طرحها قبل
الثقيلة العناصر مستويات على للوقوف املياه للقشريات وكذلك الدورى الفحص ضرورة -

بها. للتلوث أى مصدر وقف ومحاولة النادرة بها والعناصر
دورات خالل من األسماك وبيع وحفظ ونقل وجتهير  اعداد قطاع فى العاملني -توعية

تدريبية متخصصة.
املتطايرة. العناصر الثقيلة تركيز لتقليل للقشريات اجليدة احلرارية املعاملة -

عملية فى الستخدامها املياه من معلومة كميات فى الستخدامها أمالح بحرية إعداد أكياس -
وأم اخللول). (احملار للرخويات الصناعية التنقية
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الشعوب كبديل كثير من ويعتمد عليها الغذائية القيمة األغذية عالية من البقوليات -تعتبر

النباتى. بالبروتني غنية باعتبارها للحوم

والبعض الغذائى وتركيبها أشكالها فى تختلف البقوليات من صنف خمسمائة من أكثر -وهناك

تفيد وهى األرض. بقاع معظم فى وتوافرها ثمنها رخص إلى نظرًا الفقراء)، (حلم يسميها

فى الهيموجلوبني نسبة على زيادة وتساعد ، واألسنان العظام أنسجة اجلسم وتقوية بناء فى

بكتيرية على عقد حتتوى ألن جذورها فيها تزرع التى للتربة مفيدة البقوليات وتعتبر الدم.

التى التربة تخصب وبذلك التربة، فى اجلوى التربة، فى اجلوى اآلزوت بتثبيت تقوم

فيها. تزرع

عنه االستغناء ميكن ال والتى مصر فى الهامة والغذائية من النباتات االقتصادية الصويا -نبات

الصويا زراعة عن ينتج الرئيسية. فى الوجبات الصويا على يعتمد أن الشعب املصرى حيث

املخلفات هذه إحراق مما يضطر إلى الزراعى احلقل داخل تتراكم التى املخلفات من كبيرة كمية

كبيرة جدًا. الهواء بصورة يزداد تلوث للبيئة حيث تلوث هائل ذلك وينتج عن

(خالصة  مستخلصا أو محروقا سواء كان قش الصويا من االستفادة إمكانية إلى :åëÑdG ±GógCG-

قش تأثير دراسة مت وقد والزقازيق. شيبة وهما الشرقية مبحافظة منطقتني فى مائية) وذلك

∫ƒØdG äÉÑf ≈∏Y á«JÉÑædG äÉØ∏îŸG ¢†©H ÒKCÉJ

يوسف رضوان الدين عزيز حمدى أسماء د/
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

   Òà°ù¸Ée

إنتاجية الفول وأيضًا النتيروجينى للتربة احملتوى على وسلبًا فاعليته إيجابيًا ومدى الصويا
التأثير. هذا لدراسة املختلفة التجارب من عدد بإجراء البلدى

-:AGõLCG 5 ≈∏Y ádÉ°SôdG √òg â∏ªà°TG - 1

ومدى اختالف للتربة النيتروجينية على املكونات الصلبة القش حرق مخلفات تأثير ١-دراسة
أمونيا. أو / البلدى) سماد عضوى (سماد إضافة عند التأثير هذا

لكًال من التربة (pH) الهيدروچينى الرقم على القش الصلبة حرق مخلفات تأثير دراسة - ٢
. ٧ : ١ بنسبة عضوى بسماد مخلوطة وتربة

محروقة. واملخلفات الغير احلرق الصلبة (الرماد) مخلفات من كًال تأثير بني مقارنة عمل - ٣
محروقة املوضوعة املخلفات الغير ومستخلص الصلبة مخلقات احلرق من كًال تأثير مقارنة -٤

الفول. نبات على الرى مياه فى
محروقة املوضوعة املخلفات الغير ومستخلص الصلبة مخلفات احلرق من كًال تأثير مقارنة -٥

نبات الفول. على التربة مباشرة فى
.∫ƒØdG äÉæH ≈∏Y ábhô Ò¨dG äÉØ∏îŸGh Éjƒ°üdG ¢ûb ¥ôM äÉØ∏ ÒKCÉJ áfQÉ≤e -

¥hô Ò¨dG ¢û≤∏d ≈FÉŸG ¢ü∏îà°ùŸGh ¥hôëŸG Éjƒ°üdG ¢ûb  äÉØ∏ øe kÓc ÒKCÉJ ÚH  áfQÉ≤e -

.∫ƒØdG äÉÑf iQ AÉæKCG iôdG √É«e ¤EG ±É°†ŸG 

∫ƒØdG ≈∏Y ¥hô Ò¨dG ¢û≤∏d á«FÉŸG á°UÓÿGh ¢û≤∏d ábhôëŸG äÉØ∏îŸG øe kÓc ÒKCÉJ ÚH áfQÉ≤e -

 .IÒÑc äÉMÉ°ùe ≈∏Y áYGQõdÉHh áYGQõ∏d ≈fÉãdG º°SƒŸG ∫ÓN øe

يعطى اخلالصتني من كًال أن وجد والقش البـذور من كًال النيتروجني فـى قياس نسبة -عند
إيجابى. تأثير

املتراكمة فى النيتروجني كمية على إحصائيًا إيجابيًا تأثير تعطى السابقة اإلضافات أن وجد -

والقش. البذور من كل
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احملروقة. املخلفات أفضل من تعطى تأثيرًا القش خالصة - ١
تتأثر للفدان الفول بواسطة نبات املمتصة نسبة النيتروجني أيضا أن السابقة النتائج تؤكد - ٢

ذكرها. السابقة املخلفات بإضافة إيجابيًا
اإلنتاج تأثيرًا على يعطى السابقة اإلضافات كًال من أن وجد الفول نبات إلنتاجية بالنسبة - ٣

البذور. إنتاج الزيادة فى كانت حيث
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البشرى للجسم الغذائية من نوعه حيث أنه يلبى االحتياجات فريدا ومثاليا غذاء احلليب يعد -
والبيولوچى والكيميائى االشعاعى التلوث من اخلالى اللنب يعتبر واحد. فردى طعام أى من أكثر
على الحتوائه املختلفة منوهم فى مراحل األطفال سيما وال لإلنسان الضرورية أهم األغذية من
الى والفيتامينات املعدنية واألمالح اجلودة عالى كالبروتني الهامة  الغذائية العناصر غالبية
أن ميكن أنه اال ذلك، بالرغم من عالية غذاءًا ذو قيمة جتعله التى الهامة العناصر غيرها من
املرغوب أو غير املرغوب الدقيقة الكائنات احلية العديد من لنمو جيدة وسيلة يكون مبثابة
االلبان. هذه ملستهلكى الغذائى التسمم املمكن أن تسبب من االلبان أو تلف تسبب والتى فيها
غير الفيزيائية واخلصائص الغربية، والنكهات الروائح من خاليا اللنب يكون أن ينبغى لذلك،
تفاعالتها ونواجت فيها املرغوب غير  الدقيقة احلية الكائنات من أهمية واألكثر  ، الطبيعية
الكائنات على يحتوى وال أمنة صحية حالة فى الضرع يترك احلليب السموم. ذلك فى مبا
التصنيع مراحل حتى املالئمتني غير واملناولة التخزين لألمراض ولكن املسببة الدقيقة احلية
ظروف مواتية، ظل فى امليكروبى. التلوث مصادر ملختلف احلليب تعرض أن ميكنها النهائية
للبروتني احملللة اإلنزميات العديد من إنتاج مع اللنب فى وتتكاثر تنمو الدقيقة هذه الكائنات
غير حتى أو رديئة نوعية ذات يكون أن احلليب مكروهة جتعل تغيرات يؤدى إلى مما ودهون،

العامة. الصحة على عن أنها قد تشكل مخاطر فضال لالستهالك صاحلة

ÉjÎµÑdG øY ∞°ûµdG ≈a áeóîà°ùŸG á«Äjõ÷G äÉ«æ≤àdG ôjƒ£J

á«æ«÷Gh á«eƒ«JhÈdG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SEÉH ájòZC’G äÉéàæe ≈a

السيد عزت أحمد د/محمد
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

√GQƒàcO

فان لذلك ورائحتها مذاقها فى فريدة خواص ذات تعد واألغنام املاعز من ألبان املصنعة -اجلنب
سبق ملا نظرا أنه اال هذه اجلنب. تناول يفضلون العالم على مستوى املستهلكني من العديد
سمومها أو من امليكروبات العديد هذه اجلنب قد تكون سببا فى نقل فان لأللبان بالنسبة ذكره
الفحص أيضا وجب ولذلك االنسان فى الغذائى التسسم أمراض من  العديد والتى تسبب 

لها. املخاطر الصحية لتقييم املنتجات لهذه الدورى
 16S rRNA( جني (تسلسل اجلينية الوسائل بعض وتقييم لتطوير احلالية الدراسة -أجريت
املستخدمة  Fingerprinting  (MALDI-TOF MS ) البروتيومية والوسائل
فى املتورطة امليكروبات ملختلف التصنيف وأغراض والتشخيص للكشف وذلك حديثا
مع التقنيات لهذه التشخيصية مقارنة الدقة متت أيضا االنسان. وصحة األلبان سالمة قطاعى
 System مثل ألية بطريقة الكيميائية احليوية االختبارات على تعتمد التى التقنيات بعض
حيوانات  ألبان من املعزولة Streptococcus sp عترات  لتشخيص  VITEK-2

بشكل متورطة من امليكروبات املجموعة هذه تعد حيث اسبانيا بدولة غاليسيا بأقليم املزارع
األلبان. مزارع فى الضرع التهاب فى رئيسى

 23S rRNA ,     مثل األخرى اجلينات لبعض التشخيصية للقوة مقارنة دراسة ذلك متت -باإلضافة إلى
املستخدم  16S rRNA لـ اجلينى بالتسلسل باملقارنة وذلك tuf gene و gyrA, gyrB

خلصت وقد املختلفة. الدقيقة امليكروبات وتصنيف على وتشخيص للتعارف كمقياس عامليا
تفريقية  وقدرة عالية تشخيصية قدرة بجني gyrB لهم متبوعا tuf جني أن الى اجلينية املقارنة
واملتعلقة سالبة اجلـرام أو البكتريا موجبة اجلرام باقــى اجلينات سواءا فى مــن متميزة أكثر

األلبان. بسالمة
بدولة غاليسيا إقليم والكرونيا - لوجو مبحافظتى األبقار من مزارع خام عينة لنب مائة جتميع -مت
الصحية املتبعة االجراءات كافة اتخاذ مع املعمل مباشرة  العينات الى هذه نقل ومت أسبانيا
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احملالت واملاعز من من جنب األغنام من كل عينة جتميع عشرون مت كذلك العينات. هذه لنقل
عزل بنجاح مت أسبانبا. بدولة غاليسيا والكرونيا - إقليم مبحافظتى لوجو املختلفة واالسواق
املختبرة، اللنب عينات من املعزولة البكتيرية األنواع مختلفة سالالت وستة مائة على والتعارف

.16S rRNA جني تسلسل التشخيص بناءا على وقد مت
من املعزولة البكتيرية األنواع مختلفة من سالالت وعشرين اثنني حتديد أخرى مت ناحية من -

SreN 16 جني تسلسل على بنجاح وحددت عزلها مت العينات املفحوصة
قطعان فى بسهولة تنتشر والتى واخلطيرة الشائعة األمراض من الضرع  التهاب  يعتبر  -
بكتريا. تعتبر العالم. أنحاء جميع فى  االقتصادية للخسائر رئيسيا سببا ويشكل  األلبان 
فإن  ولألسف، املرض. لهذا الرئيسية  البكتيرية  املسببات من Streptococcus sp
صعبة عملية يعد والسيرولوجية التقليدية بالطرق البكتريا لهذه الروتينى التشخيص
 16S rRNA باستخدام للميكروبات فان التشخيص اجلزيئى حديثا طويال. وقتا وتستغرق
امليكروبات  لتشخيص وتصنيف االن املقياس االساسى ويعد واسع نطاق على يستخدم  GS
على انها  تصنيفها ومت الضرع بالتهاب مصابة حيوانات من البان عترة 24 عزل مت املختلفة.
النتائج  مقارنة متت ثم VITEK-2 system باستخدام .Stre[tococcus sp تتبع
من  عالية درجة  VITEK-2 system يظهر   لم   16S rRNA GS مع التشخيصية
بشكل  عترة   15 على  التعرف  مت وقد 16S rRNA GS أظهرها التى واملوثوقية الدقة
تقريبا  تعادل 62.5٪  بنسبة   VITEK-2 system بواسطة 24 عترة صحيح من أصل
بالنسبة  إلى ذلك، باإلضافة مبا يعادل 37.5٪ عترات 9 فى التشخيص فى خطأ حدث بينما
النوع مستوى على التشخيص اقتصر بشكل صحيح، فقد حتديدها مت التى السالالت لبعض
نتائجنا خلصت .16S rRNA GS نتائج أظهرت كما الساللة الى مستوى ميتد ولم
اللتهاب املسببة امليكروبات لهذه اقل تشخيصية قدرة VITEK-2 systemلديه أن 
قدرة  يعطى حتى التحسني لبعض يحتاج فانه ولذلك 16S rRNA GS ب مقارنة الضرع

أكبر. تشخيصية

الضرع  يسبب التهاب والذى  Streptococcus sp لبكتريا التمييزية القوة مقارنة مت -
التشخيصية  بالقوة النتائج MALDI-TOF  MS ومقارنة بتقنية احلالبة احليوانات فى
      MALDI-TOF  MS تقنية أظهرت النتائج أن 16S rRNA وقد لـ اجلينى للتسلسل
التباينات داخل هامة بيانات عليها فى اظهار والتفرقة بل تعدى التشخيصية القدرة نفس لها
بقدرة  سمح  MALDI-TOF  MS فان كذلك املدروسة. البكتيرية للعترات الطيفية
إداة تكون على أن يبرهن مما أقل وسعر عالية سرعة مع واملوثوقية اجلودة تشخيصية عالية

املختلفة. التشخيص والتصنيف الغراض مستقلة تستخدم أن ميكن تشخيصية قوية
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احلليب مزارع فى الساملونيال ميكروب تواجد ميثلها واالنتاجية التى الصحية لألهمية -نظرًا
الشرب،  مياه املاشية،  روث من عينة ١٨٩٠ عدد على الوبانية الدراسة هذه أجريت لذا
كاجوشيما محافظة من مختلفة أماكن فى  مزارع سبع من  جتميعها مت والعليقة حيث اللنب
عن للبحث العينات هذه فحص مت ديسمبر ٢٠٠٩. - ٢٠٠٥ يناير الفترة من اليابان فى -
بالطرق العزالت  من والتأكد املختلفة العزل بطرق الساملونيال مليكروب املختلفة العترات
واجلينات أيلند جينومك الساملونيال تواجد نسبة دراسة أيضا مت والسيرولوجية. البيوكيميائية
احليوية للمضادات أمناط احلساسية إلى باإلضافة املعزولة. العترات لهذه الضراوة عن املسئولة

 DT ١٠٤ تيفيميوريوم الساملونيال عترة نسبة عزل حتديد مت أيضا عنها. املسئولة واجلينات
الساملونيال عترات فى تواجد البالزميدات مت حتديد على ذلك عالوة العترات املعزولة. بني من
الوراثية البصمة حتديد  مت وأخيرًا أخر. إلى ميكروب من االنتقال على وقدرتها املعزولة
ملعرفة ستانلى الساملونيال لعترة النووى احلامض شريط لتحليل املعزولة. باالضافة للعترات

االنتيجرون. مكونات
è````FÉàædG

عينة روث مبعدل  فى ٣٨ الساملونيال املشاية تواجد من جتميعها مت عينة فحص ١٨٩٠ أظهر - ١
عترات مختلفة تواجد السيرولوچية للميكروبات املعزولة التحليل وأظهر ٪٢ كلى تواجد

Ö«∏◊G ´QGõe ≈a Ó«fƒŸÉ°ùdG ¢Vôe ∫ƒM á«FÉHh á°SGQO

دهشان محمد السيد د/هشام
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

√GQƒàcO

ميناتشني، ، انتيرتيس تيفيميوريوم، ستانلى، الساملونيال يلى : وهى كما الساملونيال من
٪٠٥ ، ٪٠٥ ، ٪٢٪،١ ،٪٥ ،٪١ بنسب مصنفة غير ساملونيل سمبوسون وعترة أجونة،

التوالى. على و٠٥٪
العزل نسبة وجد أن فحصها. مت التى باملزارع وعالقتة الساملونيال ميكروب لتواجد بالنسبة -
إلى ٪٤ من تتراوح كلى عزل بنسبة املفحوصة املزارع جميع فى متساوية تكون  أن تكاد

بنسبة ٨٫١٪. عالية العزل نسبة كانت ٣ حيث رقم املزرعة عدا فيما ٪١٫٩
تواجد  املختلفة العمرية املاشية مجموعات من مت جتميعها روث عينة فحص ١٦٨٠ أظهر - ٢
تواجد نسبة أعلى وكانت ٪٢٫٣ كلى  تواجد مبعدل عينه ٣٨ فى الساملونيال ميكروب
٦٪ و٢٪  ،٪١،١ بنسبة وأنتيرتيدس ستانلى تيفيميوريوم. الساملونيال: مليكروب سجلت
اإلبقار من املأخوزة الروث عينات الساملونيال فى لعترات الكلى للتواجد بالنسبة التوالى على
على ٪.٠٣ و ٪٦ ،٪٢٫٧ التالى: النحو السن على صغيرة العجول العجالت،  احلالبة ،

التسمني املفحوصة. عجول من ميكروب أى عزل يتم لم بينما التوالى.
أتضح العمرية املختلفة املاشية مجموعات روث فى امليكروب تواجد عترات نسبة ومبقارنة -

السن. الصغيرة العجول تسجيلها فى نسبة مت أعلى أن
أعلى الشتاء الساملونيل فى فصل ميكروب تواجد فكان املختلفة الفصول فى التواجد -أما نسبة

فى الفصول األخرى. منه
العينات  جميع الفحص خلو أظهر املفحوصة. والعليقة الشرب مياه اللنب، لعينات بالنسبة - ٣

الساملونيال. ميكروب من املفحوصة
بني  أيلند جينومك الساملونيال تواجد حتديد مت املتعدد املتسلسل البلمرة تفاعل باستخدام - ٤
من  ١٢ من ١٩ عزلة فى أيلند اجلينوميك حتديد مت الساملونيال. مليكروب املختلفة العزالت

املتسلسل. البلمرة لتفاعل سالبه العزالت االخرى جميع بينما تيفيميوريوم. الساملونيال
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املعزولة  ميكروبات الساملونيال الضراوة فى عن املسئولة اجلينات بعض تواجد دراسة متت - ٥
العترات جميع جني (invA) وجود أظهر الذى املتعدد تفاعل البلمرة املتسلسل باستخدام
التيفيميوريوم  عترة من ١٤ من ١٩ عزلة فى فقط حتديدة جني مت (SpvC) بينما املعزولة
التيفيميوريوم كانت  عترة ١٣ من ١٩ عزلة من أن وجد جني (pefA) تواجد بخصوص
مت (rcK) جني عالوة على ذلك خالية. االخرى العترات جميع بينما اجلني هذا حتتوى على

فقط. التيفيميوريوم عترة من عزلة ١١ من ١٩ فى حتديدة
العزالت  غالبية  أن  الساملونيال عزالت على  احليوية للمضادات احلساسية اختبار أظهر  - ٦
من لكًال مقاومة أعلى  سجلت ذلك على عالوة اإلختبار. حتت  احليوية للمضادات مقاومة
لكال منها. يليها ٪٧٨٫٩ بنسبة تتراسيكلني وأوكسى سلفاميزوكزازول ، ستريبتوميسني
والكاناميسني -فينيكول كلورم أمبسيلني، من لكال ٪٣٩٫٥ و ٪٦٣٫٢ ، ٪٦٥٫٨ بنسبة
بنسبة واجلينتاميسني سيفالوسني من لكال سجلت مقاومة أقل نسبة كانت فيما التوالى. على
، أجونة سمبوسون أنتيرتيدس، الساملونيال عزالت كل ذلك إلى منهما باإلضافة ٢٫٦٪ لكال

اإلختبار. حتت املضادات احليوية جلميع حساسة كانت ومينشني
مقاومتها مت تسجيل التى امليكروبات فى احلساسية حتديد أمناط مت احلساسية أساس اختبار على
عترات بني الشائعة هى مقاومة أمناط  ثالثة هناك أن وجد حيث حيوى. مضاد من إلكثر

املقاومة. الساملونيال
عزالت  مقاومة عن املسئولة اجلينات حتديد مت املتعدد املتسلسل البلمرة تفاعل باستخدام - ٧
من أنتيجرون متتلك الساملونيال تيفيميوريوم أن وجد حيث احليوية. للمضادات الساملونيال
بينما  اجلينات من العديد من مكون بيز كيلو  إلى ١٫٥  ١ من يتراوح بحجم األولى الفئة
ذلك  على عالوة بيز. كيلو ١٫٥ بحجم الفئة األولى من انتيجرون بها الساملونيال ستانلى

احلجم. محدد الغير األولى الفئة من أنتيجرون الغير مصنفة متتلك الساملونيل عترة

بالسلمونيال  ريبوزى اخلاص اليؤكسى النووى احلامض حتليل مت اإلنتيجرون مكونات ملعرفة - ٨
 aadAو ١  dfrA١٢ وهم جينني إندماج من مكون أن اإلنتيجرون وجد  حيث ستانلى.

جني.
الساملونيال  لعزالت ريبوزى اليؤكسى النووى للحامض الوراثية البصمة دراسة متت - ٩
عترات أن  أظهر الذى  (PFGE) اختبار باستخدام وأنتيرتيدس ستانلى تيفيميوريوم،
غير أمناط وراثية أربع. من تتكون أنها مختلفة حيث مصادر ذات تيفيميوريوم الساملونيال

فقط. منطني تتكون وأنتيرتيدس ستانلى الساملونيال متشابة بينما عترات
وحجم البالزميدات  عدد ملعرفة احليوية للمضادات املقاومة الساملونيال مت حتليل عترات - ١٠
أنواع على حتتوى تيفيميوريوم الساملونيال عزالت أن وجد العترات حيث حتتويها هذه التى
فقد ستانلى عترات الساملونيال أما احلجم العدد أو حيث سواء من البالزميدات من مختلفة
ذلك  على عالوة كيلوبيز. ٢١٠ بحجم البالزميدات واحد من على نوع حتتوى أنها لوحظ
امليكروب إلى ستانلى الساملونيال عترات  من الالنتقال على البالزميدات هذه لوحظ قدرة
تأتى هنا ومن احليوية املضادات مقاومة عن املسئولة اجلينات كل حامال املغوى القولونى

واالنتاجية. الصحية الناحية من هذه امليكروبات خطورة
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االقتصادى اآلداء كفاءة  فى تؤثر التى واملتغيرات  العوامل على التعرف الدراسة -استهدفت 
يؤدى مما السلبى أثر وتقليل  منها االيجابى تفعيل وبالتالى الشامية، الذرة وتسويق إلنتاج
للذرة الفجوة الكلية من احلد وبالتالى الشامية الذرة وتسويق كفاءة إنتاج مستوى رفع إلى

للبيانات. مصدرين رئيسيني على الشامية، واعتمدت الدراسة
االقتصادية، الشئون األراضى، قطاع واستصالح الزراعة وزارة من منشورة ثانوية بيانات : k’hCG

ومركز واإلحصاء. العامة للتعبئة املركزى واجلهاز الزراعى. لالقتصاد املركزية االدارة
احملافظة مبراكز الزراعية واالدارات الزراعة ومديرية بالشرقية، القرار اتخاذ ودعم املعلومات

الدراسة. موضع
استبيان استمارة األولى لالستبيان، استمارتني من خالل ميدانية لدراسة  أولية  بيانات :kÉ«fÉK

والثانية الشامية، الذرة محصول زراع مع الشخصية باملقابالت جتميعها ومت خاصة باإلنتاج
الدراسة مبناطق عينة الشامية الذرة جتار مع الشخصية باملقابالت جتميعها ومت بالتسويق خاصة

الشرقية. مبحافظة امليدانية
واالستعراض  النظرى االطار ∫hC’G  ÜÉÑdG تناول ، أبواب أربعة على الدراسة اشتملت -وقد
يضم والذى للدراسة االطار النظرى على فصلني، يتناول األول يشتمل املرجعى للدراسة حيث
للدراسة املرجعى الثانى يتناول حني فى والتسويق. باإلنتاج لبض املفاهيم املرتبطة استعراض
الشامية. الذرة مبحصول العالقة ذات السابقة الدراسات ألهم وحتليل مناقشة والذى يشمل
دراسة األول  فصلني، ويتضمن مصر فى الشامية الذرة وتسويق إنتاج الثانى الباب وتناول

ô°üe ≈a á«eÉ°ûdG IQòdG ∫ƒ°ü ≥jƒ°ùJh êÉàfEG äÉjOÉ°üàbG

سليمان حسن رجب د/إميان
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

√GQƒàcO

تناول دراسة اقتصاديات  fÉãdG≈ فقد أما مصر، فى الشامية الذرة وتكاليف انتاج اقتصاديات
الشرقية  مبحافظة الشامية الذرة إنتاج تناول ådÉãdG ÜÉÑdGh فى مصر. الشامية الذرة تسويق 
اقتصاديات والثانى الدراسة امليدانية، اختيار عينة األول مراحل ، فصول ثالثة من ويتكون
محصول إلنتاج اإلحصائى التقدير والثالث الشرقية، مبحافظة الشامية الذرة محصول إنتاج
الشامية  الذرة تسويق اقتصاديات بعنوان  ™HGôdG  ÜÉÑdGh الشرقية. مبحافظة الشامية الذرة
الدراسة لعينة العامة واملالمح االختيار األول  ، فصول ثالثة من  ويتكون الشرقية مبحافظة
والثالث الشرقية مبحافظة الشامية الذرة لتسويق العامة اخلصائص دراسة والثانى امليدانية،

الشرقية. مبحافظة الشامية الذرة لتسويق االقتصادية الكفاءة مؤشرات دراسة
è````FÉàædG

ألف   ١٫٧٦ حوالى بلغت الزراعية اخلدمة عمليات تكاليف أن الدراسة نتائج من  وتبني -
حوالى الزراعى اإلنتاج مستلزمات تكاليف وبلغت ، ٪٣٧٫٤٦ حوالى متثل للفدان جنيه
(القيمة الثابتة التكاليف بلغت حني فى حوالى ٦٩٫٥٠٪، متثل للفدان جنيه ألف ١٫٥١
من نحو ٣٠٫٥٠٪ متثل  للفدان جنيه ألف ١٫٤٤ حوالى األخرى) واملصروفات االيجارية
بلغت حوالى والتى الشرقية مبحافظة الشامية الذرة محصول إلنتاج التكاليف الكلية إجمالى

لعينة الدراسة. كمتوسط وذلك جنيه للفدان ٤٫٧١ألف
ميثل للفدران جنيه ٤٫٩٣ألف حوالى الرئيسى الناجت من الفدان عائد إجمالى بلغ فى حني -
٢٦٠٫٨٥ جنيه  حوالى الثانوى الناجت من الفدان عائد إجمالى بلغ فى حني ٪٩٤٫٩١ حوالى
والذى بلغ الذرة الشامية منمحصول الكلى للفدان االيراد من ٪٥٫٠٩ متثل حوالى للفدان
إنخفاض  نتائج سبق من على ما ترتب ولقد للفدان كمتوسط للعينة، جنيه ٥٫٦٠ ألف حوالى
الترتيب على منهما كل حيث بلغ املستثمر على اجلنيه العائد الفدانى وصافى العائد صافى

الدراسة. لعينة كمتوسط وذلك للجنيه قرشًا ١٠٫٠٦ ، للفدان ٤٧٤٫٤٢ جنيه حوالى
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كان التطور هذا األغذية، فى مجال صناعة حدث تطور مذهل األخيرة، السنوات مدار -على
إلى حوالى املضافات هذه استخدام زاد حيث األغذية، مكثف ملضافات باستخدام مصحوبا
من "الكوكتيل" يشبه ما إلى أدى مما ،١٩٨٥  -  ١٩٥٥ مابني الفترة فى أضعاف عشرة
هو العالم مستوى على املضافات هذه أحد أهم وأشهر الواحد. املنتج األغذية داخل مضافات
املعروف"حمض األمينى للحمض ملح الصوديوم عبارة عن وهو ، جلوتامات املونوصوديوم
وهو ، العالم مستوى على الطعم محسنات أشهر  من كواحد يستخدم وهو " اجللوتامك
الفترة األخيرة فى ولكن جرعات. بأى لإلستخدام متاما آمن الصحة العاملية منظمة باعتراف
كبيرة، بكميات واستخدامها املادة، هذه آمان مدى فى تشكك وأبحاث تقارير ظهرت
البعض ربطها كما املادة، استخدام هذه من من يكثرون على مرضية أعراض ظهرت حيث
للقلب، املزمنة واألمراض األعصاب وأمراض الرعاش والشلل الزاهيمر خطيرة مثل بأمراض
حملاولة الدراسة إلقامة هذه دفعنا مما للسمنه، املسببة األضافات أهم من البعض وضعها كما
األعراض أخطر من أصبحت خصوصا وأن السمنه املادة هذه آمان مدى خطورة أو الوقوف على
أمريكا خصوصا املتقدمة الدول فى أيضا ولكن النامية الدول فى فقط ليس حاليا املوجودة

وأوروبا.
التجربة بداية عند الذكور وزنهم من كلهم ألبينو ساللة من فأرا ستون هذا البحث فى -أستخدم
مكونة  األولى  املجموعة مجموعات،  أربع  إلى قسمت  جرام. ٢٠ ±  ١٠٠ بني ما يتراوح 
حقنهم  فأر مت من ١٥ مكونة الثانية املجموعة ضابطة، كمجموعة استخدمت فأر ١٥ من
مت  فأر مكونة من ١٥ الثالثة املجموعة وزن، /كجم جلوتامات مونوصوديوم مج ٢٠٠ I/P

á«FÉ«ª«c äÉ°SGQO :ájòZC’G äÉaÉ°VEG

á«ÄjõL á«Lƒdƒ«Hh ájƒ«M

جاد على عبد اهللا د/هيثم
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب كلية

√GQƒàcO

مكونة من  الرابعة املجموعة جلوتامات/كجم وزن ، مونوصوديوم مج ٤٠٠ I/P حقنهم
وزن. كجم / جلوتامات مونوصوديوم مج ٦٠٠ I/P حقنهم فأر مت ١٥

قبل بسرعة الدهنى،  والنسيج البنكرياس من  صغير جزء أخذ مت مجموعة  كل ذبح عند 
األنسولني من لكل  التعبيراجلينى لدراسة السائل،وذلك النيتروجني داخل املوت،ووضعة
النسيج  فى  UCP  -  ١ األنسولني ومستقبالت  اللبتني هرمون البنكرياس، فى هرمون
الكلية، الدهون األنسولني ، اجللوكوز، مستوى لقياس وذلك الدم عينات أخذ مت كما الدهنى
الكثافة، منخفض الكوليستيرول الكثافة، عالى  الكوليستيرول الكلى، الكوليستيرول

الثالثية. والدهون جدا الكثافة املنخفضة الليبوبروتينات

è````FÉàædG
:ΩódG ≈a Rƒcƒ∏÷G

مت التى الرابعة واملجموعة الثالثة املجموعة فى ملحوظا ارتفاعا اجللوكوز تركيز ارتفع -
هذه من العالية استخدام اجلرعات أن على دليال مما كان جلوتامات، باملونوصوديوم معاملتهم

الدم. فى اجللوكوز مستوى زيادة يسبب املادة
:ΩódG ≈a Údƒ°ùfC’G

مت التى الرابعة واملجموعة الثالثة املجموعة فى ملحوظا ارتفاعا األنسولني تركيز  ارتفع -
هذه من العالية استخدام اجلرعات أن على دليال مما كان جلوتامات، باملونوصوديوم معاملتهم

األنسولني. ملقاومة يؤدى مما قد الدم فى األنسولني زيادة مستوى يسبب املادة
:ΩódG ≈a á«∏µdG ¿ƒgódG

معاملتهم مت التــى املجموعــات فــى ملحوظـا ارتفاعــا الكليـــة الدهـــون مستوى -ارتفــع 
مستوى زيادة يسبب املادة بهذه  املعاملة أن على دليال كان مما جلوتامات، باملونوصوديوم 

الدم فى الكلية الدهون
:ΩódG ≈a ≈∏µdG ∫hÒà°ù«dƒµdG

الرابعة واملجموعة الثالثة املجموعة فى ملحوظا ارتفاعا الكوليستيرول الكلى مستوى -ارتفع
العالية اجلرعات استخدام أن دليال على كان مما جلوتامات، باملونوصوديوم معاملتهم مت التى



¿ - 11 -

:ΩódG ≈a áaÉãµdG ¤É©dG ∫hÒà°ù«dƒµdG

واملجموعة الثالثة املجموعة فى ملحوظا انخفاضا الكثافة عالى الكوليستيرول انخفاض مستوى -
أن استخدام اجلرعات على دليال كان مما جلوتامات، باملونوصوديوم مت معاملتهم التى الرابعة

الدم. فى الكثافة الكوليستيرول عالى مستوى انخفاض املادة يسبب هذه العالية من
:ΩódG ≈a áaÉãµdG ¢†ØîæŸG ∫hÒà°ù«dƒµdG

واملجموعة الثالثة املجموعة فى ملحوظا ارتفاعا الكثافة منخفض الكوليستيرول مستوى ارتفع -
أن استخدام اجلرعات على دليال كان مما جلوتامات، باملونوصوديوم مت معاملتهم التى الرابعة

الدم. فى الكثافة منخفض الكوليستيرول مستوى زيادة يسبب املادة هذه العالية من
:ΩódG ≈a GóL áaÉãµdG á°†ØîæŸG äÉæ«JhôHƒÑ«∏dG

الثالثة املجموعة فى ملحوظا ارتفاعا جدا الكثافة املنخفضة الليبوبروتينات مستوى ارتفع -
استخدام أن على دليال كان مما جلوتامات، باملونوصوديوم معاملتهم مت الرابعة التى واملجموعة
جدا الكثافة املنخفضة الليبوبروتينات مستوى زيادة يسبب املادة هذه من العالية اجلرعات

الدم. فى
:ΩódG ≈a á«KÓãdG ¿ƒgódG

مت التى الرابعة واملجموعة الثالثة املجموعة ملحوظا فى ارتفاعا الثالثية مستوى الدهون -ارتفع
هذه من العالية استخدام اجلرعات أن على دليال مما كان جلوتامات، باملونوصوديوم معاملتهم

الدم. فى الثالثية مستوى الدهون زيادة يسبب املادة
:Údƒ°ùfC’G ¿ƒeô¡d ≈æ«÷G ÒÑ©àdG

املجموعة من كل فى األنسولني اجلينى لهرمون التعبير مستوى فى ملحوظة زيادة -كانت هناك
اجلينى التعبير تؤدى إلى زيادة املادة بهذه العالية املعامالت أن على يدل والرابعة مما الثالثة

األنسولني. مقاومة إلى قد يؤدى مما الدم فى األنسولني لزيادة نسبة أدى مما لألنسولني
:ÚàÑ∏dG ¿ƒeô¡d ≈æ«÷G ÒÑ©àdG

مــن كــل  فــى  اللبتني لهرمـــون اجلينى التعبير مستوى فــى ملحوظــة زيـــادة هناك -كانت

زيادة التعبير إلى تؤدى بهذه املادة العالية أن املعامالت على يدل مما والرابعة الثالثة املجموعة
اجلينى للبتني.

:Údƒ°ùfC’G äÓÑ≤à°ùŸ ≈æ«÷G ÒÑ©àdG

النسيج فى األنسولني ملستقبالت اجلينى  التعبير  مستوى  فى ملحوظًا انخفاض  هناك -كان
الرابعة. واملجموعة الثالثة املجموعة من كل الدهنى فى

: UCP - 1 ∫ ≈æ«÷G ÒÑ©àdG

كل من  فى الدهنى ١ - UCP فى النسيج ل التعبير فى مستوى انخفاضا ملحوظا هناك -كان
واملجموعة الرابعة. الثالثة املجموعة

á```°UÓÿG

نتيجة فائقة بعناية إليها النظر التى يجب املواد من جلوتامات املونوصوديوم مادة تعتبر -١
العالم. مستوى الواسع لها على اإلستخدام

اجللوكوز، من كل زيادة إلى جلوتامات للمونوصوديوم املفرط اإلستخدام يؤدى -٢
الكوليسترول نقص مع الكثافة واملنخفض الكلى األنسولني، الدهون الكلية، الكوليسترول
يؤدى مما جدا، الكثافة املنخفضة والليبوبروتينات الثالثية الدهون زيادة وأيضا العالى الكثافة

اخلطيرة املستحدثة. األمراض بكثير من اإلصابة إلى تؤدى قد التى نسبة السمنه زيادة إلى
التعبير اجلينى مستوى زيادة إلى جلوتامات للمونوصوديوم املفرط اإلستخدام يؤدى كما -٣

مستقبالت من لكل اجلينى نقص التعبير مع الليبتني وهرمون األنسولني هرمون من لكل
. UCP - ١ و األنسولني

املونوصوديوم مادة  خطورة مدى إلى للوصول العمل بفريق يسمى ما تشكيل  يجب -٤
اجلينى. التعبير مستوى علي وخصوصا جلوتامات

ترك وعدم جلوتامات للمونوصوديوم محددة جرعات وجود اإلعتبار فى األخذ يجب  -٥
معينة. حدود دون مفتوحا استخدامها
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قيمة من لها ملا كغذاء استخدامها االنسان حيث األلبان. منتجات أقدم املتخمرة األلبان متثل -
سهولة على  ساعدت بصورة باأللبان  املوجودة الغذائية املواد على الحتوائها عالية  غذائية 

االمتصاص. وسرعة الهضم
الالكتيك حمض على نظرا الحتوائها حيث الناحية العالجية من بالغة اهمية املتخمرة ولأللبان -
كعالج املتخمرة األلبان إلى جلأ الكثيرون كما األمعاء. فى البكتريا لنمو مثبط اثر له الذى

املعوية. واالضطرابات كاالمساك الهضمى أمراض اجلهاز حاالت لبعض
بعض حيوية على تأثير لها املتخمرة األلبان فى نسبيا العالية  احلموضة أن من وبالرغم  -
األلبان ألهمية ونظرا الوبائية. بعض األمراض فى انتشار كانت سببا بعضها أن اال امليكروبات
قد وما الصحية لتقرير حالتها أهميتها الدراسة لهذه كانت فى مصر وانتشارها املتخمرة

للمستهلك. األمراض تسبب ممرضة ميكروبات من تنقله
:åëÑdG ¥ôW

بالفراولة، ٢٥  ، ٢٥ زبادى عادى الزبادى (٥٠ زبادى من عينة مائة على الدراسة أجريت - وقد
الشرقية. مبحافظة والسوبر ماركت األلبان بيع مختلف محالت من زبادى بالعسل) جمعت
مع فحصها واللون الشكل حيث من ظاهريا فحصا العينات فحص الدراسة ولقد تضمنت -
حالتها لتقرير بكتيريولوجيا  فحصها إلى  اضافة احلموضة  نسبة حتديد خالل من للجودة

اقتصادية كبيرة. خسارة إلى مما يؤدى لتلفها واملسببة املمرضة بامليكروبات ومدى تلوثها الصحية

™°SGh ¥É£f ≈∏Y ™æ°üŸG iOÉHõ∏d á«ë°üdG ádÉ◊G º««≤J

á«bô°ûdG á¶aÉëÃ

يسن البياع صالح د/نسمة إبراهيم
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب كلية

Òà°ùLÉe

è``FÉàædG

: øY á°SGQódG äôØ°SG óbh

:iOÉHõ∏d iôgÉ¶dG ¢üëØdG -1

والزبادى والزبادى بالفراولة العادى الزبادى لعينات الظاهرى املئوية للفحص النسبة كانت -
٪٨٨ و ٪٧٢ و ٩٣ - ١٠٠٪ هى (٤٤٪ مــــن الدرجـــــات اعلـــى حتقق والتـــى بالعســـل

التوالى. على (
:(á°Vƒªë∏d ájƒÄŸG áÑ°ùædG ójó–) IOƒé∏d ¢üëØdG -2

بالعسل بالفراولة والزبادى العادى والزبادى فى الزبادى للحموضة املئوية النسبة متوسط بلغ -
التوالى. علي ٪١٫٠٦ و ٪٠٫٩٠ و ٪٠٫٨٣

:ΩQƒØ«dƒµdG äÉHhôµ«e OóY ójó– -3

والزبادى بالفراولة والزبادى العادى الزبادى  عينات  فى الكوليفورم ميكروبات تواجدت -
التوالى. على ٪٨ و ٪٢٠ و ٪٤٠ بالعسل بنسبة

:äÉæ«©dÉH IóLGƒàŸG ΩQƒØ«dƒµdG äÉHhôµ«e ∞«æ°üJh ∫õY -4

وكليبسيال أوكسى اجلوميرانز ونتيروباكتر فرينداى ستروباكتر عترات وتصنيف عزل مت -
و(١٢٪ ( ٪١٨ و ٪١٤ و بنسبة(٢٠٪ بالفراولة والزبادى العادى الزبادى عينات من توكا
وانتيروباكتر فرينداى ستروباكتر  عترات عزل مت بينما التوالى على ( ٪٨ و ٪١٦ و

التوالى. على ٪٤ و ٪٢٤ بنسبة بالعسل الزبادى عينات من فقط اجلوميرانز
:ájOƒ≤æ©dG äGQƒµª∏d ≈∏µdG Oó©dG -5

بالفراولة والزبادى والزبادى الزبادى العادى فى عينات العنقودية املكورات عدد متوسط بلغ -
التوالى. ١٠ ٢ على * ٢٫٨ ١٠ ٢ و  * ٥٫٢ ١٠ ٤   و  *١٫٧ بالعسل
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:ádhõ©ŸG ájOƒ≤æ©dG äGQƒµŸG äÉHhôµ«e ∞«æ°üJ -6

بالفراولة والزبادى العادى الزبادى عينات من الذهبى العنقودى املكور ميكروب عزل مت -
من العنقودى املكور ميكروب اما التوالى على ٪٤ و ٪١٢ و ٪١٢ بنسبة بالعسل والزبادى

. ٪٤ و ٪٤ و ٪٦ بنسبة العينات نفس من عزله فتم ابيدرميدس نوع
:Ó«fƒŸÉ°ùdG Ühôµ«e ∫õY -7

الزبادى املفحوصة. من عينات الساملونيال ميكروب عزل من نتمكن لم -
:É«æ«°SÒdG äÉHhôµ«Ÿ ≈∏µdG Oó©dG -8

يتم عزلها من ، بينما لم بالفراولة١٦٪ الزبادى عينات فى لليرسينيا املئوية النسبة بلغت -
بالعسل. والزبادى العادى الزبادى عينات

:É«æ«°SÒdG äÉHhôµ«e ∞«æ°üJ -9

كريسنت انترميديا ويرسينيا ويرسينيا سيدوتوبركلوسس اليرسينيا وتصنيف عترات عزل مت -
التوالى. على ٪٤ و ٪٤ و ٪٨ بنسبة بالفراولة الزبادى عينات من سناى

واإلقتصادية الصحية  الناحيتني  من كل من املعزولة امليكروبات  أهمية مناقشة متت وقد  هذا
املتخمرة(الزبادى) األلبان جودة لتحسني اتباعها  الواجب  التوصيات  اقتراح إلى باإلضافة

الصحية. األخطار من الصحة املستهلك علي للحفاظ
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الزبادى  من لكل (٢٥ عينة الزبادى. اللنب من عينة وسبعون خمس على أجريت الدراسة لقد -
على الزبادى املنتج الفاكهة، الزبادى بالفاكهة ، الطبيعى و النوع من واسع على نطاق املنتج
مدينة الزقازيق فى األلبان واألسواق بيع محالت مختلف من جمعت . "البلدى") محدد نطاق
والفحوص احلوضة) نسبة (حتديد اجلودة فحص والجراء للعينات الظاهرى الفحص الختبار

اآلتى: على أسفرت النتائج . وقد امليكروبيولوجية
:äÉæ«©∏d iôgÉ¶dG ¢üëØdG : ’hCG 

قد التى بالفاكهة و الطبيعى النوع من واسع نطاق على املنتج الزبادى عينات أن قد وجد -
الزبادى  ١٠٠ أما ٩٣ـ مستوى فى الترتيب على ٪٤٤ ، ٪٦٨ بنسبة الدرجات أعلى احرزت

.٦٧-٧٣ املستوى فى ٪٤٠ على عيناته أغلبية حصلت فقد محدود نطاق على املنتج البلدى
:"á°Vƒª◊G ájƒÄŸG áÑ°ùædG OQó–" IOƒ÷G ¢üëa :É«fÉK

وبالفاكهة، الطبيعى النوع من واسع نطاق على للزبادى للحموضة املئوية النسبة متوسط بلغ -
التوالى. على ١٫١٩ ،١٫٢٢ ،١٫٠٤ "البلدى" محدود نطاق على املنتج الزبادى

١٠ ٤   و *١٫٧
: ≈¸ƒdƒ«Hhôµ«ŸG ¢üëØdG :ÉãdÉK 

:ΩQƒØ«dƒµdG äÉHhôµ«e OóY ójó– -1

الطبيعى من النوع واسع نطاق على الزبادى املنتج فى عينات الكوليفورم ميكروبات تواجدت -

≥jRÉbõdG ¥Gƒ°SCG ≈a iOÉHõ∏d á«ë°üdG ádÉ◊G

هاجر ابراهيم الفتاح عبد ابراهيم د/سمر
الزقازيق جامعة - البيطرى الطب كلية

Òà°ù¸Ée

مبتوسط قدره. التوالى ، على ٪٥٢ ، ٪١٢ ، ٪١٦ بنسبج البلدى الزبادى ، بالفاكهة و
التوالى على ، ١٠ ٥ *١٠ ٤ ، ٨٫٩ * ١٫١ ،   ١٠ ٤ *١٫١٦

:äÉæ«©dÉH IóLGƒàŸG ΩQƒØ«dƒµdG äÉHhôµ«e ∞«æ°üJh ∫õY -2

من وانتيروباكترسكازاكى اتيروباكترايروچينيس ، الستروباكترفرنداى عترات عزل مت -
متفاوتة. وبالفاكهة بنسب الطبيعى بنوعيه واسع نطاق على املنتج الزبادى عينات

وانتيروباكترسكازاكى اتيروباكترايروجينيس الستروباكترفرنداى، عترات عزل مت كما -
الزبادى من  منونيا كليسيلال و كسيتوكا او كليبسيلال  ايشيريشياكوالى، الى باالضافة

التوالى. على ٪٨ ، ٪٨ ،٪١٢ ، ٪٢٠ ، ٪٢٠ ، ٪٤ بالنسب البلدى
على نطاق املنتج الزبادى عينات البرازى من النوع كوالى من االيشيريشيا عزل امكن كما -

.٪٣٣٫٤ بنسبة " "البلدى محدود
:ájOƒ≤æ©dG äGQƒµª∏d ≈∏µdG Oó©dG -3

الطبيعى النوع من واسع نطاق على املنتج الزبادى عينات العنقودية فى املكورات متوسط بلغ -
  ١٠ ٣ *١٠ ٣ ، ٧٫٢٨ * ١٫١٧ ،١٠ ٣ *١٫٠٧ البلدى الزبادى النوع من وتلك ، وبالفاكهة

التوالى. على
:ádhõ©ŸG ájOƒ≤æ©dG äGQƒµŸG äÉHhôµ«e ∞«æ°üJ - 4

واسع على نطاق املنتج الزبادى عينات من الذهبى العنقودى املكور ميكروب عزل أمكن -
التوالى. على ٪٥٦ ،٪٢٠ ، ٪٣٢ البلدى بنسبة الزبادى ، بالفاكهة و بنوعيه الطبيعى

:ájƒ©ŸG á«ëÑ°ùdG äGQƒµª∏d ≈∏µdG Oó©dG - 5

لم بينما ٪٨ بنسبة البلدى الزبادى ١٠ ٣  فى *٤٫١ املكورات لتلك الكلى العدد متوسط بلغ -
وبالفاكهة. الطبيعى نوعية واسع نطاق على املنتج من الزبادى عزلها من نتمكن

:äÉæ«©dÉH ôFÉªî∏d ≈∏µdG Oó©dG - 6

الطبيعى بنوعية  بالفاكهة الزبادى واسع ، نطاق املنتج على الزبادى فى اخلمائر تواجدت -
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 ١٫٦٥ ، ١٠ ٦ *  ٣٫٩ قدره بتوسط ٪٥٢ ، ٪٨ ، ٪٢٤ بنسبة البلـــدى الزبادى ، وبالفاكهة
التوالى. على ١٠ ٨ *١٠ ٧ ، ٥٫١ *

:äÉæ«©dÉH ¿ÉØYCÓd ≈∏µdG Oó©dG - 7

الطبيعى بنوعية واسع نطاق  على املنتج الزبادى فى لألعفان  الكلى متوسطالعدد بلغ -
  ١٠ ٧ *١٠ ٦ ، ٢٫٦ * ٦٫٥ ، ١٠ ٧ *  ٣٫٨ البلدى النوع من وتلك وبالفاكهة،

التوالى. على
باالضافة واالقتصادية الصحية من الناحيتني املعزولة امليكروبات أهمية مناقشة متت هذا وقد -
من املستهلك  صحة على حفاظا  املنتج جودة لتحسني اتباعها الواجب التوصيات الى

الناجمة. األخطار
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باإلضافة اإلنسان، لغذاء يستخدم الذى اجلودة عالى البروتني  مصادر من األسماك تعتبر -
املعدنية األمالح  والدهن، املاء فى  الذائبة الفيتامينات من  كبيرة كميات على الحتوائه

غير املشبعة. واحلموض الدهنية
أنها حيث  انتشارا و قبوًال األسماك حفظ وسائل أثر من التجميد يعتبر أخرى ناحية ومن -
ومحلول األخضر الشاى مستخلص استخدام أن  كما  كبيرة، بدرجة التخزين فترة تطيل

األسماك. حلوم حفظ فترة يطيل الصوديوم خالت
القرموط ألسماك وامليكروبيولوجية والكميائية احلسية اخلواص بعض فى التغيرات مت دراسة -
(٪٢٫٥) الصوديوم أسيتات ومحلول (٪٠٫٣) األخضر الشاى مبستخلص املعامل األفريقى
درجة  على والتخزين ملدة ٦ ساعات م ْ٤٠ - عند ١:١ والتجميد بنسبة منهما اخلايط واحمللول

أشهر. ملدة ٦ ْم ٢ ± ١٨- حرارة
è````FÉàædG

:á«©«Ñ£dGh á«°ù◊G ¢UGƒÿG ¢†©H ≈a äGÒ¨àdG (CG)

القابلية العامة و واملظهر اللون والرائحة من كال لقيم تدريجى انخفاض النتائج أوضحت -١
وشرائح  ملفروم املعامالت لكل أشهور ملدة ٦ م ْ ٢ ± ١٨- حرارة درجة عند التخزين فترة أثناء
كما باحمللول اخلليط، متت معاملتها فى العينات التى كانت مستويات أعلى أن حيث األسماك
والرابع الثالث الشهر نهاية احلسية كانت مقبولة حتى للتغيرات املعدالت هذه كل أن وجد

∑Éª°SC’G äÉéàæe ¢†©H IOƒLh ≈a äGÒ¨àdG

Ió°ùcC’G äGOÉ°†Ã á÷É©ŸG

الدين شرف عبده محمد أمين د/
الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب كلية

Òà°ùLÉe

معاملتها مبستخلص متت  التى العينات ثم الكنترول عينات من لكل السادس و واخلامس
الترتيب. اخلليط على واحمللول الصوديوم خالت ومحلول األخضر الشاى

األسماك شرائح مما فى أقل مقارنة األسماك فى مفروم املستويات هذه أن وجد كما -
 ١٨- حرارة درجة عند التخزين فترة أثناء pH رقم تدريجى فى انخفاض أظهرت النتائج -٢
كان  أقل مستوى أن حيث األسماك وشرائح ملفروم املعامالت لكل  أشهور   ٦ ملدة  ْم ٢ ±
كانت التغيير مستويات وأعلى الصوديوم مبحلول خالت معاملتها متت  التى العينات  فى 
أن وجد األخضر. الشاى مبستخلص معاملتها التى متت العينات ثم الكنترول العينات فى

األسماك. شرائح فى مما مقارنة أقل األسماك مفروم فى pH مستوى
حرارة -١٨  عند درجة التخزين أثناء فترة املاء ربط على القدرة فى تدريجى انخفاض ٣- لوحظ
التى متت معاملتها  العينات فى كانت االنخفاض معدالت أقل أن حيث أشهر ملدة ٦ ْم ٢ ±
أقل كانت األسماك مفروم فى املاء ربط القدرة على أن كما وجد الصوديوم مبحلول خالت

األسماك. فى شرائح مقارنة مما
:á«FÉ«ªµdG ¢UGƒÿG ¢†©H ≈a äGÒ©àdG (Ü)

الكربوهيدرات والدهن و الرطوبة والبروتني من كل تدريجيا فى انخفاضا النتائج أوضحت -١
ملدة ٦ أشهر  ْم ٢ ± ١٨ درجة حرارة - على التخزين القرموط عند أسماك فى مفروم وفيليه
اخلليط.كما باحمللول متت معاملتها فى العينات التى كانت التغيير معدالت أن أعلى حدث

األسماك. شرائح مقارنة مما فى أقل مفروم األسماك فى مستوياتهم أن وجد
معدالت أقل أن حيث األسماك وشرائح ملفروم الرماد محتوى فى تدريجى تزايد  حدث -٢
مفروم فى الرماد محتوى أن وجد اخلليط، كما باحمللول معاملتها متت التى العينات فى كانت

شرائح األسماك. فى أكثر مقارنة مما األسماك
من  كل كبير فى حدث تزايد ملدة ٦ أشهر م ْ٢ ± ١٨ - حرارة درجة على التخزين فترة ٣- خالل
كانت وحيث البيروكسيد، ومستوى الطيارة النيتروجينية والقواعد الثيوباربتيوريك حمض
والسادس واخلامس والرابع الثالث الشهر نهاية حتى بها املسموح احلدود فى مستوياتهم
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ومحلول األخضر الشاى مبستخلص معاملتها متت التى العينات ثم الكنترول عينات من لكل
األسماك مفروم فى مستوياتهم أن وجد كما الترتيب. على اخلليط واحمللول الصوديوم أسيتات

األسماك. شرائح فى مما مقارنة أكثر
العينات فى كان أقل رقم ملستوى أن حيث مستوى احلموضة رقم ارتفاع ٤-أوضحت النتائج
فى العينات كان احلموضة ملستوى رقم الصوديوم وأعلى خالت مبحلول معاملتها متت التى
مستوى أن وجد كما الشاى األخضر. معاملتها مبستخلص متت التى العينات ثم الكنترول

شرائح األسماك. مما فى مقارنة أقل األسماك مفروم فى احلموضة
األسماك وشرائح ملفروم العينات كل األمينية فى النيتروجني مجاميع فى انخفاض حدث -٥
مبستخلص معاملتها متت التى العينات ثم الكنترول العينات فى كانت معدالت أقل أن حيث
باحمللول اخلليط. كمـا معاملتها متت التى العينات فى كانت معدالت وأعلى األخضر الشاى
مقارنة مما فى أعلــى األسماك فــى مفــروم األمينية النيتروجني مجاميــع مستـــوى وجد أن

األسماك. شرائح
ملفروم وشرائح املعامالت كل فى املعادن الثقيلة فى غير معنوى انخفاض النتائج أظهرت -٦
مستويات  كما أن كل ، ٦ أشهر ملدة ٢ْ م ± ١٨ - حرارة على درجة التخزين أثناء فترة األسماك
لكل التخزين السادس من الشهر نهاية املسموح بها حتى احلدود كانت فى الثقيلة املعادن

املختلفة. باحملاليل املعاملة الشرائح أو املفروم سواء العينات
:á«Lƒdƒ«Hhôµ«ŸG ¢UGƒÿG ¢†©H ≈a äGÒ¨àdG (ê)

ملفروم وشرائح العينات كل فى للبكتيريا الكلى للعدد تدريجى انخفاض النتائج أوضحت -١
أقل  أن ، حيث  أشهر ملدة ٦  ْم ٢ ±  ١٨ - حرارة درجة على  التخزين فترة أثناء  األسماك
فى للبكتيريا الكلى العدد أن كما وجد اخلليط. باحمللول املعاملة فى العينات كانت مستويات

األسماك. فى شرائح مما مقارنة أعلى مفروم األسماك
األسماك شرائح و ملفروم العينات لكل تدريجيا انخفضت للبروتني البكتيريا احملللة أن وجد -٢
مستويات  أقل أن حيث أشهر، ملدة ٦  ْم ٢ ±  ١٨ - حرارة درجة على التخزين فترة أثناء
مفروم فى للبروتني احملللة أن البكتيريا وجد كما اخلليط. باحمللول املعاملة العينات فى كانت

شرائح األسماك. فى أعلى مقارنة مما األسماك

وشرائح ملفروم كل العينات فى للدهن البكتيريا احملللة مستويات فى تناقص تدريجى حدث -٣
أقل  أن حيث ملدة ٦ أشهر، ْم ٢ ±  ١٨ - حرارة على درجة التخزين فترة أثناء  األسماك

اخلليط. باحمللول املعاملة العينات كانت فى مستويات
ترتفع األسماك وشرائح ملفروم املعامالت جميع فى للبرودة احملبة البكتيريا أن  وجد -٤
أن  حيث ملدة ٦ أشهر، ْم ٢ ± ١٨ - حرارة درجة على فترة التخزين أثناء منخفضة مبعدالت

اخلليط. باحمللول املعاملة العينات فى كانت أقل مستويات
äÉ```«°UƒàdG

أثبتت النتائج  والتى املستخدمة  املعامالت إحدى فى التجميد قبل النقع عمليات استخدام -
ومحلول الشاى األخضر(٠٫٣٪) مستخلص دقيقة فى ١٥ ملدة بالنقع املعاملة أفضلها أن
خالت  محلول فى دقيقة ١٥ ملدة  النقع يليها ١:١ بنسبة (٪٢٫٥) الصوديوم أسيتات
األخضر(٠٫٣٪)، الشاى  مستخلص فى دقيقة  ١٥ ملدة النقع يليها (٪٢٫٥) الصوديوم
حرارة حرارة  درجة على ملدة ٦ ساعات والتخزين ْم ٤٠ - عند السريع التجميد  بجانب

أشهر. ملدة ٦ ْم ٢ ± ١٨ -
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مصادر من املمرضة امليكروبات من بالعديد للتلوث ومنتجاتها حلوم الدواجن لتعرض نظرا -
على خطيرا مصدرا يجعلها مما والتداول التصنيع والتجهيز ، الذبح التربية، أثناء مختلفة
موتوسيتوجني نوع  خاصة  وبصفة الليستريا بكتريا امليكروبات هذه  ومن اإلنسان صحة

املستهلك. صحة على خطورة والتى متثل فى وايفانو
املطالب بهذه البكتريا من ومنتجاتها الدواجن حلوم تلوث مدى بتحديد اإلهتمام كان هنا من -
بواقع ١٠٠ عينة  عشوائية ٣٧٥ عينة جمع الدراسة تضمنت هذه فقد والضرورية ولذا امللحة
وأحشاء  جلد من و١٠٠ عينة التسمني واحشاء (أكباد وقوانص وقلوب) بدارى جلود من
وقوانص  (أكباد وأحشاء جلد من عينة  ١٠٠ و السودانى البط وقلوب) وقوانص (أكباد
الدجاج  سجق من لكل (٢٥ عينة الدواجن منتجات من عينة و٧٥ البكينى البط وقلوب)

الدجاج. ولنشون الدجاج وبرجر
è``FÉàædG

٢٧٪ و و ١٨٪ و٢٢٪ بنسبة املختلفة الليستريا ميكروبات تواجد عن النتائج أظهرت قد -١
امليسكوفى والبط السودانى والبط الدجاج من املفحوصة العينات فى ٪٢٤ و ٪٢٨ و ٪٣  

التوالى. الدجاج على والنشون وبرجر الدجاج الدجاج وسجق

Ühôµ«Ÿ á«ë°üdG á«ªgC’Gh óLGƒJ ióe

É¡JÉéàæe ¢†©Hh øLGhódG ≈a ÉjÎ°ù«∏dG

أحمد محمد شفيق د/صالح
الزقازيق جامعة - البيطرى   الطب كلية

√GQƒàcO

è````FÉàædG

النتائج  أوضحت التجارب فئران على مونوسيتوجني الليستريا  معزوالت  ضراوة -دراسة ٢
امليكروب من عزل مت وكذلك من احلقن والرابع الثالث فى اليوم احملقونة الفئران جميع موت

للفئران. واملخ والطحال) (الكبد األحشاء الداخلية
مونوسيتوجني  الليستريا مبيكروب امللوثة التسمني بدارى خمس أن النتائج كذلك دالت - ٣
القضاء إلى أدى واحدة دقيقة ملدج ٪١٢ بتركيز الصوديوم فوسفات محلول ثالثى معمليا فى

.٪٩٩ بنسبة الليستريا ميكروب على
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(™```ªàéŸG á```eóN) ådÉãdG ÜÉ``````ÑdG

ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

القضايا نحو العام الرأى  إجتاهات تشكيل فى اخلاصة الصحافة دور

ميدانية" - حتليلية "دراسة مصر فى السياسية الداخلية

π«YÉª°SEG iôjRh IÒª°S /O.CG

فى مصر. الغذائية الفجوة ملستقبل إقتصادية دراسة

óªMCG OGDƒa óª ó«©°S áæ«eCG /O.CG

لطالبة اآللى احلاسب بإستخدام للتدريس األدائية الكفاءة مستوى

الزقازيق الرياضية التربية كلية

ΩÉeE’G ÜÉgƒdG óÑY óª É¡e /O

اإلنفجارية القدرة تنمية على والالمركزية املركزية التدريبات فاعلية

رمى الرمح. ملسابقة الرقمى اإلجناز ومستوى

IOƒa Iƒ«∏Y ó«©°ùdG ÓY /O

البدنية الصفات بعض تنمية التصادم على لتدريبات برنامج تأثير

اإليقاعية الوثبات فى التمرينات أداء ومستوى

ó«°ùdG ¢ûjhQO ó«°ùdG É¡f/O

١

٢

٣

٤

٥

دكتوراه

دكتوراه

 

ماچستير

 

ماچستير

ماچستير

(™```ªàéŸG á```eóN) ådÉãdG ÜÉ``````ÑdG ™HÉJ

ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

املعلمة للطالبة والقيادية التفاعلية اجلوانب تعليمى لتحسني برنامج

الرياضية التربية بدرس

Ö£b ÖjôZ Ö£b IÒeCG /O.أ

التحليل فى ضوء السباحة بحمامات للعاملني إدارية تنمية برنامج

التنافسية التسويقية والقدرة الوظيفى

ßaÉ◊G óÑY º«©ædG óÑY ¬W øeDƒe /O.CG

الثانوية املدارس لتالميذ والرياضة البدنية للثقافة مقياس بناء

الشرقية. مبحافظة

º°TÉg ƒHCG óª óª /O

٦

٧

٨

دكتوراه

دكتوراه

 

دكتوراه
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الثالث الباب

á``eó≤ŸG

 ٧٦ املادة تعديل  مع بدأت سياسية وتطورات أحداثًا األخيرة السنوات فى مصر شهدت -
حراك  من ذلك صاحب عام ٢٠٠٦ وما مادة  ٣٤ تعديل ثم ،٢٠٠٥ عام فى الدستور من
النقاش طاولة على نفسها فرضت السياسى باإلصالح ومطالب املصرى الشارع فى سياسى

 ٢٠١١ يناير من  والعشرين اخلامس ثورة قيام حتى وتصاعدها األحداث تطور ومع العام،
هذه قيمة زادت  فقد السياسى واإلعالمى،  املستوى على االهتمام دائرة فى أصبحت مصر
طرفًا اإلعالم وسائل وأصبحت األهمية اإلعالمية حيث من السياسية والتطورات األحداث
نحو والتوجهات الرؤى باختالف املعاجلات واختلفت السياسى املشهد ذلك فى فاعًال

السياسى. اإلصالح قضايا
:á°SGQódG á«ªgCG

فى والقضايا السياسية وتطور األحداث تسعى إلى رصد احلالية التى الدراسة أهمية - جاءت
حول اخلاصة الصحف فى املطروحة اإلعالمية للمضامني حتليلية قراءة املصرى، عبر املشهد

٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٣  عام من فى الفترة " االنتخابى - احلزبى - الدستورى اإلصالح: قضايا
العام نحو الرأى تشكيل فى اخلاصة به الصحف قامت الدور الذى بهدف الكشف عن وذلك

٢٥ يناير ٢٠١١ ورصد  وبعد ثورة قبل فى املعاجلة االختالف ورصد السياسى اإلصالح قضايا
إستقاء فى عليها إعتماده ومدى اخلاصة للصحف اإلعالمى األداء نحو آراء اجلمهور وحتليل

ΩÉ©dG iCGôdG äÉgÉŒEG π«µ°ûJ ≈a á°UÉÿG áaÉë°üdG QhO

ô°üe ≈a á«∏NGódG á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG ƒëf 

"á«fGó«e - á«∏«∏– á°SGQO" 

إسماعيل وزيرى سميرة أ.د/

الزقازيق جامعة - اآلداب كلية
√GQƒàcO

سياسات نحو إجتاهاته وحتديد السياسى اإلصالح بقضايا إهتمامه ومدى السياسية معلوماته
يناير. ثورة وبعد قبل مصر فى اإلصالح

:á°SGQó∏d ájô¶ædG πNGóŸG

وبني منطقاتهما بني املوائمة ميكن نظريني مدخلني على النظرى إطارها فى الدراسة إعتمدت -
وسائل على مدخل االعتماد وهما نتائجها، تفسير وفى الدراسة حتديد مشكلة فى فرضياتهما

األولويات. ترتيب ونظرية اإلعالم
:á°SGQódG è¡æe

األسلوبني باستخدام  وذلك املسح" "منهج هما:  أساسني  منهجني  على الدراسة إعتمدت -
لقضايا تناولها فى الصحفية املعاجلة تقدمها التى اإلعالمية املادة حتليل فى والكيفى الكمى
لرصد توظيفه مت املقارن" الذى "املنهج االنتخابى" إلى جانب - احلزبى - اإلصالح:"الدستورى
تقدميها الدراسة فى محل الصحف من كل صحيفة دور طبيعة بني واالختالف الشبه أوجه 
على تشكيل املضمون هذا وانعكاس االنتخابات" - األحزاب - "الدستور قضايا: ملضمون

املصرى. اجلمهور آراء
:á°SGQódG áæ«Y

وشملت ٢٠٠٥ حتى أبريل عام ٢٠١٣، عام أبريل من الفترة فى التحليلية الدراسة -أجريت
لنوعية  ممثلة اليوم) املصرى  - األسبوع - (الدستور صحف  "á«∏«∏ëàdG á°SGQódG áæ«Y"

"أسلوب على االعتماد ومت االستطالعية الدراسة نتائج على بناًء وذلك اخلاصة، الصحف
حتليلها مت التى األعداد إجمالى بلغ وقد  الدراسة لتمثل مجتمع املنتظمة" العشوائية العينة

صحيفة. لكل عدد بواقع (٩٧) (٢٩١) عدد
IOó©àe á«FGƒ°û©dG" العينة اختيار مت فقد للجمهور، املسحية  الدراسة بعينة يتصل  فيما أما  -

مثل احلضر والوجه البحرى  كل اجلمهورية احملافظات لتمثل من عينة إختيار مت حيث "πMGôŸG
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مت "ثم - سوهاج السويس - الشرقية - "القاهرة محافظات وهى القناه القبلى ومدن الوجه
من  مجموعة كل من األفراد بعض إختيار يراعى بحيث "á«°ü°ü◊G áæ«©dG أسلوب " إستخدام
وقد واألعمار والطوائف الطبقات جميع العينة نطاق فى تدخل وبحيث املجتمع، مجموعات

فأكثر). ١٨) فى الفئة العمرية مفرده ٦٠٠ العينة قوام بلغ

è````FÉàædG

:á«∏«∏ëàdG á°SGQódG èFÉàf :’hCG

فى استخدامًا الصحفية الفنون أكثر اخلبر) - (التقرير املواد اخلبرية أن الدراسة أوضحت -١
الصحفى. املقال املصرى اليوم)يليه - األسبوع - (الدستور صحف

اإلصالح  قضيتى املساحة عن حيث من االنتخابى اإلصالح تفوق قضية عن الدراسة - كشفت ٢
القضايا مساحة  ضعف أيضا الدراسة وأوضحت الثالث الصحف فى واحلزبى الدستورى
لكل صحيفة. باملساحة اإلجمالية مقارنة اليوم واملصرى واألسبوع الدستور الثالث بصحف

بني  من املقدمة فى جاء الدراسة قضايا االتصال السلبى نحو محتوى أن إجتاه الدراسة أكدت - ٣
األخرى. االجتاهات

الرأىالعام  جمهور إلى توجيهه مت الثالث بالصحف اإلعالمى اخلطاب الدراسة أن أوضحت - ٤
األول. املقام فى

إطار  املتضمنة فى الفرعية القضايا مبجموع  الدراسة محل الثالث الصحف إهتمام تباين  - ٥
. ما بعدها عن قبل ثورة يناير فى فترة ما األساسية القضايا

:á«fGó«ŸG á°SGQódG èFÉàf :É«fÉK

ملا عالية إنقرائية الدراسة) نسبة (عينة العام الرأى لدى جمهور اخلاصة الصحف شكلت -١
ظهورها. واألداء منذ املعاجلة سمات فى به من إتسمت

اجلمهور  تفضيل حيث من واألسبوع الدستور صحيفتى على اليوم املصرى صحيفة تفوقت - ٢
نظره. من وجهة السياسى اإلصالح لقضايا تناوًال األكثر وأنها القراءة من حيث لها

ساهمت  وأنها اخلاصة، على الصحف متوسطة بدرجة اجلمهور عن إعتماد الدراسة كشفت - ٣
مصر. فى السياسية األوضاع نحو العام الرأى تشكيل فى أخرى عوامل إلى جانب

والعشرين  ثورة اخلامس مؤثرًا وفعاًال قبل بدورًا اخلاصة قامت أن الصحف النتائج أكدت - ٤
حالة وتفعيل السياسى التغير واإلصالح أهمية نحو الرأى العام تشكيل حيث من يناير من
التوجهات غلبت عليه بعد الثورة قامت بدورًا مخالفًا فى حني فى املجتمع، السياسى احلراك
العام الرأى تضليل فى وساهم واقعية لدى املواطنني غبر توقعات خلق واملصالح، مما

الفوضى. وإشاعة
يليها  املبحوثني اهتمامات أولويات من بشكل عام الداخلى الشأن ذات القضايا جاءت - ٥

الدميقراطى. والتحول السياسى باإلصالح املرتبطة الداخلية القضايا السياسية
لدى  السياسى مستوى االهتمام رفع على تعمل الصحف اخلاصة أن إلى النتائج - أشارت ٦
تشكل التى األخرى واملصادر الوسائل لتعدد نظرًا دائم بشكل ليس ولكن اجلمهور، 

وإهتماماته. معارفه
السياسى  اإلصالح قضايا دعم فى الصحف لتفعيل دور اجلمهور املصرى مقترحات أعطت - ٧
كبيرة لها مساحات تخصيص يستدعى مبا القضايا هذه حول أهمية مؤشرًا إيجابى بشكل
والفكرية والتوجهات السياسية املصالح تنحى ضرورة على التأكيد مع بها للتبصير بالصحف

القضايا. طرح فى واحليادية واملوضوعية والصدق باملهنية وااللتزام جانبًا
´ƒÑ°SC’G -Qƒà°SódG) ∞ë°U ¿ƒª°†Ÿ á«∏«∏ëàdG á°SGQódG èFÉàf  ºgC’ áeÉY  á°ûbÉæe  :’hCG

-:(Ωƒ«dG iô°üŸG

الدراسة عينة الصحف حتليل مضمون لنتائج السابقة التفصيلية النتائج إستعراض خالل من -١
الدراسة إليها التى توصلت النتائج متثل خالصة التى من النتائج العامة جملة إلى الوصول ميكن
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عينة الصحف فى حتليلها  مت التى املواد لواقع  عامة صورة ترسم  أن حتاول والتى التحليلية
التالية: النتائج وتتضمن حتقيقها، إلى التحليلية الدراسة سعت التى لألهداف وفقًا الدراسة

إستخداما الصحفية الفنون أكثر اخلبر) - (التقرير اخلبرية املواد أن الدراسة أوضحت -١
اخلبر يليه (٪٤٤٫٢)' بنسبة  األولى  املرتبة الصحفى التقرير فإحتل الثالث، الصحف فى
خاصة الصحف تلك تناولتها التى القضايا طبيعة مع يتفق األمر وهذا (٪٢٢٫٧) بنسبة
حيث غلب اإلخبارية املتابعة إلى والتى حتتاج القضايا الفرعية فيها اإلنتخابى اإلصالح قضية
إطار فى وذلك الصحفى التقرير من خالل اخلبرية التغطية إستخدام الثالث الصحف على
الفرعية القضايا إلى بعض إضافة اإلنتخابية، العملية جوانب بكافة اإلملام الصحف محاولة
األخبــار خــالل مــن معاجلتها متــت والتى واحلزبــى الدستـورى اإلصـــالح بقضيتـــى اخلاصة

الصحفية. والتقارير
فى  الصحف استخدمتها التى الرأى مواد مقدمة فى جاء الصحفى أن املقال الدراسة - كشفت ٢
اإلستقصائية املواد على وتفوق اإلنتخابى) - - احلزبى ( الدستورى اإلصالح لقضايا معاجلتها
الصحف هذه إلى إعطاء ذلك ويرجع (٪٢٢٫١) بنسبة وجاء واحلديث األخرى كالتحقيق
السياسى والتى اإلصالح حول قضايا نظرهم وجهة إبداء الكتاب فى من كبير لعدد الفرصة
السياسى الواقع حول العام الرأى فى للتأثير حولها النظر وجهات بإبداء الصحف فيها إهتمت

واإلصالح. التغير وضرورة مصر فى
صحفى وحديث حتقيق اإلستقصائية من للمواد الصحف إستخدام الدراسة ضعف أظهرت -٣
الصحفية الفنون هذه أهمية رغم واإلنتخابى واحلزبى الدستورى اإلصالح معاجلتها لقضايا فى

حولها. واملعنني املواطنني بأخذ آراء تلك القضايا من هامة جوانب فى إبراز
الصحفية  املواد إجمالى عدد فى الثالث الصحف بني قليلة وجود فوارق عن الدراسة كشفت - ٤
األسبوع والدستور إلى اليوم عن املصرى صحيفة تفوق مع الدراسة فترة خالل بها جاءت التى
السياسى اإلصالح إهتمامهما بقضايا حجم فى الدراسة صحف إتفاق وتشابه يعنى مما ما، حد

مصر. فى

للموضوعات تقدميها فى األول الترتيب الداخلية الصفحات إحتالل الدراسة  أظهرت  -٥
وهو (٪٨٧٫٣) بنسبة وذلك اإلنتخابى - احلزبى  - الدستورى اإلصالح بقضايا املرتبطة 
لرصدها الداخلية  الصفحات فى مساحات إلى حتتاج التى القضايا  تلك وطبيعة يتفق ما
ال التى واملقاالت واألحاديث التحقيقات أو الصحفية التقارير خالل من سواء ومعاجلتها
خصصته ما إلى باإلضافة القضايا، لطرح ومناقشة هذه الداخلية لها سوى الصفحات يتسع
أجريت اإلنتخابات التى عن كاملة تغطية لتقدميها داخلية صفحات ثابتة من الدراسة صحف
احتالل الصفحات االولى  عن الدراسة وكشفت ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٣ من الدراسة فترة خالل
وذلك الداخلية واخلارجية بني األخبار ما أكثر من موضوع تتناول ما غالبًا والتى الثانى الترتيب
فى األخيرة الصفحات تأتى بينما املوضوع، أهمية إطار وفى صحيفة حترير كل لسياسة وفقا
والتى والطريقة األخبار اخلفيفة فيها الصحف تنشر غالبًا ما والتى واألخير الثالث الترتيب

الدراسة. محل القضايا وطبيعة تتفق ال
املرتبة فى  املندوب مصادرها على الثالث فى الصحف  إعتماد إلى الدراسة نتائج أشارت -٦
املرتبة فى والكاتب ( ٪٢٦٫٧ بنسبة( الثانية فى املرتبة )واملراسل ٪٤٧٫١ بنسبة( األولى
تتفق وطبيعة وهى عنها ألى صحيفة غنى ال أساسية مصادر وتلك (٪٢٢٫١) الثالثة بنسبة
من إليه حتتاج وما اإلنتخابى اإلصالح قضية كانت سواء الصحف تلك تطرحها التى القضايا
مجريات والوقائع حول باملعلومات املصادر بإمداد صحفهم تلك قيام خالل من شاملة تغطية
من غيرها أو القضية يقوم به الكتاب من حتليل وتفسير لتلك ما إلى العملية اإلنتخابية إضافة

واحلزبى. الدستورى قضايا اإلصالح
عن  اليوم) املصرى - األسبوع (الدستور - بصحف اإلبراز وسائل لفئات أوضح التحليل - ٧
صفحات على اإلنتخابى - احلزبى   - الدستورى اإلصالح قضايا  من األكبر  اجلانب ظهور 
العريضة العناوين ثم العمودية العناوين الترتيب فى يليها ممتدة عناوين يحمل وهو الصحف
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الدراسة. بصحف القضايا بتلك اخلاصة الصحفية وموقع املواد متناسبة النتيجة هذه وجاءت
اإلصالح  قضيتى املساحة عن حيث من اإلنتخابى اإلصالح تفوق قضية عن الدراسة - كشفت ٨
القضايا مساحة  ضعف عن أيضًا الدراسة وأوضحت الثالث، الصحف واحلزبى الدستورى
صحيفة، اإلجمالية لكل مقارنة باملساحة اليوم واملصرى واألسبوع الدستور بصحف الثالث
إال أن صفحاتها على القضايا تلك تلك الصحف مبعاجلة إهتمام من أنه على الرغم يعنى مما
مواد حتريرية كانت  سواء األخرى املواد  بجانب  ضعيفة  كانت لها خصصتها التى املساحة
إجراء أثناء تالحظ على صفحاتها، فقد تعاجلها أخرى إهتمامات صحيفة إعالنية فلكل أو
واملوضوعات القضايا اليوم مبختلف واملصرى الدستور صحيفتى إهتمام التحليلية الدراسة
من أولويات والعربى اخلارجى الشأن حني يأتى فى صحيفة داخل كل تنوعها ومدى الداخلية
على جاء مما العربية، القضايا  ملناقشة بأكملها صفحات فتخصص األسبوع صحيفة اهتمام
واحلزبى حيث الدستورى اإلصالح قضايا وحتديدًا الداخلية السياسية للقضايا طرحها حساب

األخرى. بالقضايا من اهتمامها أكثر الفساد قضايا األسبوع بكشف صحيفة اهتمام جاء
إطار  املتضمنة فى الفرعية القضايا مبجموع  الدراسة محل الثالث الصحف اهتمام تباين  - ٩
اإلصالح قضية إطار ففى  بعدها، عن يناير ثورة قبل ما فترة فى الثالث األساسية القضايا
٧٦ أو  املادة تعديل سواء الدستورى التعديل بقضايا الثالث الصحف برز إهتمام الدستوى
فى  اجلمهورية رئيس سلطات لقضية إبرازها جانب إلى الدستور مواد من مادة ٣٤ تعديل
التأسيسية اللجنة حول اخلالفية بالقضايا الدراسة إهتمام صحف حني جاء فى ،١٩٧١ دستور
اإلعالنات  عن واحلديث اإلنتخابات أم الدستور أوًال وأيهما ٢٠١٢ دستور ومواد للدستور
وتفسير شرح مثل أخرى ومحورية هامة قضايا بإبراز إهتمامها من أكثر الثورة، بعد الدستورية
لتحقيق ال يصلح أو يصلج وأيهما املواد بهذه تامة دراية على اجلمهور مواد الدستور ليكون
رئيس سلطات هى أخرى هامة  قضية الصحف أهملت كما مصر فى  الدستورى اإلصالح

مصر،  فى احلكم نظام مبدأ إرساء فى أساسية قضية رغم كونها ٢٠١٢ دستور اجلمهورية فى
بقضية الثورة قبل ملحوظا إهتمامًا الثالث الصحف أولت اإلصالح احلزبى قضايا إطار وفى
لسنوات فى مصر السياسى املشهد تصدرت التى القضية وهى احلاكم الوطنى احلزب هيمنة
البالد فى األوضاع السياسية العام على السخط حالة فى وجود أساسيًا عامًال وكانت طويلة

يناير. ٢٥ ثورة أجلها من قامت الرئيسية التى األسباب ضمن ومن
- (الدستورى اإلصالح قضايا نحو السلبى اإلتصال محتوى إجتاه  أن الدراسة أكدت -١٠
ثم اإليجابى احملايد يليه االجتاه االجتاهات األخرى بني من املقدمة جاء فى اإلنتخابى) - احلزبى

الثالث. بالصحف الدراسة قضايا من الكثير نحو سلبية الصحفية املواد فجاءت أغلب
وجهة خالل من العرض أسلوب  على  إعتمدت الثالث الصحف أن الدراسة أوضحت -١١
أسلوب الترتيب فى يليه الدراسة محل السياسى لقضايا اإلصالح معاجلتها فى الواحدة النظر
هذه وجاءت النظر، وجهتى خالل  من العرض أسلوب ثم نظر وجهة من بأكثر العرض
التى األشكال القضايا وهى لتلك املعاجلة واملقاالت اإلخبارية املواد حجم مع متفقة النتيجة
جاءت الثالث بالصحف الصحفية التحقيقات نسبة كانت وملا الواحدة النظر وجهة تطرح
فى الصحف عليها إعتمدت التى املختلفة النظر وجهات نسبة بالتالى ضعفت منخفضة

الدراسة. تناولها لقضايا
جمهور إلقناع العلمية األساليب على إستخدام الثالث الصحف حرص الدراسة أظهرت -١٢
- اإلنتخابى) احلزبى - اإلصالح (الدستورى قضايا حول صحفية مادة تقدمه من القراء مبا
الصحف حرص الدراسة نتائج أوضحت حيث علمية الغير إستخدامها لألساليب من أكثر
كل فسعت القضايا حول تلك معلومات من تقدمه فيما بالوقائع االستشهاد  على الثالث

الدراسة. قضايا قضية من أى فى للقارىء تقدمه ما التدليل على إلى صحيفة
خالل ظهورًا القضايا أنواع أكثر من كانت اإلنتخابى اإلصالح قضايا أن الدراسة ١٣- كشفت

البحث. فترة
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قبل السياسى بقضايا اإلصالح واإلهتمام التناول حجم فى فرقا هناك أن الدراسة ١٤- أوضحت
الثورة فى حني  قبل القضايا بتلك الصحف إهتمام برز فقد عن ما بعدها ٢٠١١ يناير ثورة
الصحف مبوضوعات أخرى ظهرت إهتمام يعكس مما بعدها والتكرار التناول معدل إنخفض

يناير. ثورة فى أعقاب الصحف على صفحات وبكثافة جليًا
الرأى  جمهور توجيهه إلى مت الثالث بالصحف اإلعالمى اخلطاب أن الدراسة أوضحت - ١٥

وبعدها. الثورة آبان مصر فى السياسى الشارع حديث وكانت األول املقام العام فى
- احلزبى - الدستورى ) اإلصالح بقضايا اخلاصة الصحفية املادة أهداف تركزت -١٦

اإلخبارى. الهدف فى اإلنتخابى)
بعينها إصالحية قضايا على اليوم) املصرى - األسبوع - (الدستور الثالث الصحف ركزت *

األكبر النسبة على اإلنتخابى اإلصالح قضية فإستحوزت التغطية فى توازن هناك فلم يكن
فى السبب إرجاع ومع واحلزبى الدستورى قضايا اإلصالح ملحوظ عن وبفارق املعاجلة من
بها قامت التى الشاملة والتغطية الدراسة فترة شهدتها التى اإلنتخابات زيادة عدد ذلك إلى

بها. املرتبطة الفرعية القضايا ومعاجلة اإلنتخابية العمليات ملجريات الصحف
قضايا نحو العام إجتاهات الرأى بتشكيل إهتمت قد الدراسة صحف أن فى ذلك واالستنتاج -
إصالحية سياسية  قضايا يخص فيما وذلك اإلنتخابى)  - احلزبى - (الدستورى اإلصالح

بالقضايا األخرى. اهتمامها بذاتها وضعف
إلى اليوم) املصرى - األسبوع (الدستور - اخلاصة الصحف مضمون نتائج حتليل تلخص لذا -
التفاوت مصر رغم فى السياسى ملحوظا بقضايا اإلصالح وجهت إهتمامًا تلك الصحف أن
قبل فترة ما فى اإلنتخابى) - احلزبى - (الدستورى اإلصالح قضايا بني االهتمام درجة فى
التى حتكم  والظروف آنذاك مصر فى السائدة السياسية األوضاع رغم ٢٥ يناير ٢٠١١ ثورة
الدور الذى وتعكس ومعتدلة منطقية النتائج تبدو لذا القضايا، من النوعية هذه النشر حول

اإلصالحية. القضايا نحو تلك العام الرأى فى تشكيل إجتاهات اخلاصة الصحف به قامت
اإلعالمى بقضايا واالهتمام األداء املهنى بنفس هذه الصحف تكن ôjÉæj : فلم IQƒK ó©H ÉeCG -

القضايا. تلك نحو الرأى العام إجتاهات تشكيل فى صدورها اإلصالح السياسى وضاعفت
á`````“ÉÿG

الرأى إجتاهات جمهور تشكيل فى اخلاصة الصحف به قامت الذى الدور الدراسة هذه تناولت -
احلزبى - (الدستورى اإلصالح فى قضايا متمثلة قضايا اإلصالح السياسى نحو املصرى العام
املصرى - اإلسبوع  - (الدستور لصحف  اإلعالمية املعاجلة حتليل خالل من اإلنتخابى) -
من والعشرين اخلامس ثورة  وبعد قبل املعاجلة فى هذه اإلختالف أوجه اليوم) وحتديد

.٢٠١١ يناير
على نظرية اإلعتماد وهما: مدخلني نظريني على النظرى إطارها فى الدراسة إعتمدت - وقد
وهما: أساسيني منهجني  على إعنمدت كما األولويات، ترتيب ونظرية  - اإلعالم وسائل

املقارن. واملنهج - املسح منهج
اإلستقصاء وإستمارة - املضمون  حتليل إستمارة أداتى فى الدراسة وأدوات أساليب ومتثلت
عام ٢٠٠٥ وامتدت  الدستور ٧٦ من تعديل املادة بداية الزمنية للدراسة مع وحتددت الفترة

.٢٠١٣ عام حتى
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إلى وللوصول مجتمعاتها، أفراد رفاهية مبستوى االرتقاء إلى االقتصادية النظم كل  - تسعى
االقتصادية الظروف للدخول. وفى ظل ونوعًا وبالسعر املناسب كما الغذاء توفير يجب ذلك
العشرين القرن من الثانى فى النصف مصر بها مرت واالجتماعية التى واألمنية والسياسية
ومعدالت جانب،  من واالجتماعية االقتصادية التنمية  فى الزيادة  معدالت بني حدث خلل
باالحتياجات الوفاء عن احمللى اإلنتاج عجز وبالتالى آخر. جانب من السكانية الزيادة
احتياجات لسد الالزمة الرئيسية الغذائية الزراعية والسلع املجموعات االستهالكية لبعض
وتفاقمت بل الغذائية املجموعات والسلع تلك من غذائية فجوة نشأة إلى أدى مما املواطنني،
ولقد اخلارج  من باالستيراد القصير املدى فى سدها  محاولة إلى أدى  مما الزمن عبر حدتها
للخارج مصر تبعية وزيادة  املالية األعباء من املزيد العامة اخلزانة حتمل ذلك  على ترتب

اقتصاديا وسياسيا
احمللى االنتاج فان لإلنسان، بالنسبة الغذاء أهمية رغم انه فى الدراسة مشكلة انحصرت ولقد -
الغذائية االستهالكية باالحتياجات الوفاء يعجز عن  الغذائية والسلع املجموعات بعض من
الى بالدولة أدى  مما  آخر بعد عامًا حدتها تتفاقم غذائية فجوة نشأة إلى أدى مما لإلنسان،
من املزيد توفير معه يتطلب  مما القصير املدى فى الفجوة  تلك  لسد  اخلارج على  االعتماد
واعتمادها الدولة تبعية إلى يؤدى كما العامة للدولة، اخلزانة ما تتحمله فوق املالية األعباء
السنوى والنقص الزيادة معدالت تختلف الوقت الذى وفى وسياسيًا. اقتصاديا اخلارج على

ô°üe ≈a á«FGò¨dG IƒéØdG πÑ≤à°ùŸ ájOÉ°üàbG á°SGQO

فؤاد أحمد محمد سعيد أ.د/ أمينة

الزقازيق - جامعة زراعى اقتصاد - قسم الزراعة كلية

 √GQƒàcO

غير أصبح املستقبلية الغذائية الفجوة حجم فان احمللى، واالستهالك احمللى االنتاج من لكل
االقتصادية والبرامج والسياسات بني اخلطط وتضارب حدوث ارتباك يترتب عليه مما قد واضح

آخر. جانب من جانب واحتياجات املجتمع واالجتماعية من
عن احمللى اإلنتاج يعجز التى الغذائية والسلع املجموعات حتديد الدراسة استهدفت  كما  -
الغذائية الفجوة حجم تطور تقدير وكذلك منها، الغذائية الوفاء باالحتياجات االستهالكية
العوامل أهم دراسة منها، لنصيب الفرد السنوى واملتوسط الغذائية والسلع املجموعات لتلك
واللحوم القمح مثل مصر فى الغذائية ألهم السلع والواردات االنتاج واالستهالك على املؤثرة
للمجموعات املستقبل فى الغذائية الفجوة ومقدار بحجم التنبؤ إلـ باإلضافة هذا احلمراء

.(٢٠١٤ - ٢٠٢٢) الفترة خالل الدراسة موضع والسلع
±Gó```gC’G

باالحتياجات  الوفاء عن  احمللى اإلنتاج يعجز التى الغذائية والسلع  املجموعات  حتديد - ١
واضحة. غذائية فجوة فيها وتظهر منها االستهالكية

التحرر  بعد ما لفترة الغذائية والسلع للمجموعات الغذائية الفجوة حجم تطور دراسة -  ٢
.(١٩٩٨ - ٢٠١١) املصرى بقطاع الزراعة االقتصادى

والسلع  للمجموعات الرئيسية الغذائية الفجوة وحجم واالستهالك االنتاج بكمية التنبؤ - ٣
.(٢٠١٤ - ٢٠٢٢) املستقبلية الفترة الرئيسية خالل الغذائية

والتى  والواردات االنتاج واالستهالك املختلفة على االقتصادية العوامل بعض تأثير قياس - ٤
. واللحوم احلمراء القمح مثل لإلنسان بالنسبة العامة الغذائية السلع بعض على تؤثر

á````«ªgC’G

إنها إلى املماثلة األخرى والدراسات البحوث من غيرها جانب الى الدراسة أهمية ترجع -
الوفاء عن احمللى االنتاج يعجز  التى الرئيسية الغذائية والسلع املجموعات  حتديد تستطيع
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بعجز التى الرئيسية الغذائية والسلع املجموعات منهاحتديد االستهالكية باالحتياجات
منها. االستهالكية باإلحتياجات الوفاء احمللى عن االنتاج

á```°UÓÿG

البلـــدى اخلبز رغيف بسبب اإلطـــالق على اإلستراتيچية السلـــع أهم مـن  القمح يعتبر -
هامــًا مصــدرًا احلمراء اللحوم تعتبر حني فى للبروتني النباتى، هامًا ويعتبر مصدرًا املدعم،
مـــن حيث الكلية الغذائية الفجوة مـــن كبيرة نسبة ومتثل احليوانى البروتني مصـادر مــن

الواردات. وقيمة كمية
è````FÉàædG

الزراعية، االرتفاع  األرض استصالح معدل أسرع من بصورة السكانى النمو معدل زيادة - ١
املصريني باخلارج شراء املصرى، للجنية الصرف سعر وانخفاض العاملية، األسعار فى املستمر
والتالف الفاقد معدالت احمللية، زيادة على أسعار السلع يؤثر مما الترفيهية االستهالكية للسلع
والنقل. والتسويق التخزين عمليات سوء والغذائية بسبب الزراعية واملنتجات احملاصيل من

الغذائية  الفجوة وبالتالى  الغذائى واالستهالك احمللى لإلنتاج الراهن الوضع وبدراسة - ٢
اآلتى:- فقد تبني (١٩٩٨ - ٢٠١١) خالل فترة احلرية االقتصادية الفرد نصيب ومتوسط

بني ما غذائية وجود فجوة من تعانى األرز) الشامية، (القمح، الذرة تشمل  :ÜƒÑ◊G áYƒª›

معدل ألن ذلك ويرجع منها الفرد نصيب متوسط فى مستمر ونقص واالستهالك، االنتاج
احمللى ملجموعة االنتاج فى مثيلة من اكبر الغذائى األدمى احمللى السنوى فى االستهالك الزيادة
فى  فائض حني يوجد فى طن، مليون ٤٫٢٢ بحوالى القمح فجوة وتقدر معًا، الغذائية احلبوب
أو  تصديره ميكن الترتيب طن على مليون ١٫٢٨ ، ١٫٠١ بلغ حوالى واألرز الذرة من كال
بحوالى تقدر الغذائية احلبوب فجوة إجمالى أن يعنى وهذا عليه، املشروعات من العديد قيام

طن. مليون ١٫٩٢

اإلحصائية املؤشرات بعض هناك تبني أن ô°üe ≈a: فقد ºYóŸG ió∏ÑdG õÑÿG áYƒªéŸ áÑ°ùædÉH ÉeCG -

السكان عدد فى زيادة أن هناك تبني اخلبز حيث من الفرد نصيب باإلنتاج ومتوسط الصلة ذات
البلدى  الدقيق حلصة السنوى املتوسط فى وزيادة سنويًا، نسمة مليون ١٫٤٣ حوالى ميثل
اخلبز  من االنتاج متوسط فى زيادة  وكذلك جوال، مليون ٤٫٧٢ حوالى بلغ ٪٨٢ املدعم
السنوى  الفرد نصيب بالنسبة ملتوسط مليار رغيف، أما ٤٫٨٤ بحوالى تقدر البلدى املدعم
زاد مبعدل  اخلبز من نصيب الفرد اليومى متوسط سنويًا، رغيف ٥٢٫٦١ زيادة مبعدل زاد فقد
البلدى مبعدل  اخلبز رغيف دعم زاد وكذلك سنويًا، رغيف ٠٫١٤ حوالى سنوى بلغ زيادة
الدعم من السنوى الفرد نصيب متوسط زاد وأخيرًا ، ٪١٩٫٨٧ حوالى زيادة سنوى ميثل

سنويًا. جنيها ١٥٫٨٣ حوالى بلغ زيادة مبعدل
بقوليات البلدى، العدس، (الفول وتشمل ƒ≤ÑdG∫: بالنسبة ملجموعة البقول áYƒªéŸ áÑ°ùædÉH -

وتناقصه االنتاج لتدهور وذلك الغذائية الفجوة حجم فى سنوية زيادة وجود تبني فقد أخرى)
زيادة سنوية ذلك يوجد من الرغم وعلى احمللى، االستهالك معدالت فى زيادة يوجد حني فى
الفول فى اآلدمية الغذائية الفجوة وتبلغ الغذائية  البقول من الفرد نصيب متوسط  فى
الف طن متثل  ٩١٫١٥ حوالى العدس فى وتبلغ الف طن متثل ٦٢٫٩٢٪، ١٥٨٫٢١ حوالى
حوالى٠٫٨٣٪ متثل الف طن ٢٫٠٧ الغذائية الفجوة فيها فتبلغ البقول باقى أما ،٪٣٦٫٢٥

سنويا. طن الف ٢٥١٫٤٣ تقدر بحوالى والتى الغذائية البقول فجوة من إجمالى وذلك
تناقص وجود تبني فقد أخرى وزيوت الصويا فول : وتشمل زيت á«JÉÑædG äƒjõdG áYƒª› ≈ah-

فى مثيلته احمللى عن االنتاج فى السنوى الزيادة معدل يتفوق حيث الغذائية الفجوة حجم فى
الفرد نصيب متوسط فى سنوية زيادة وجود ذلك على ترتب ولقد احمللى األدمى، االستهالك
ألف طن متثل  ١٤٥ بحوالى الصويا فول زيت الغذائية فى وتقدر الفجوة النباتية، الزيوت من
 ٢٤١٫٢٣ الغذائية فيها بحوالى الفجوة فتقدر األخرى الزيوت باقى أما ، ٪٣٧٫٥٤ حوالى
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والتى النباتية الزيوت ملجموعة الغذائية الفجوة إجمالى من ٪٦٢٫٤٦ متثل حوالى طن الف
طن. الف ٣٧٧٫١ بحوالى تقدر

تبني فقد القصب وسكر البنجر سكر ôµ°ùdG: وتشمل áYƒªéŸ á«FGò¨dG IƒéØdÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG -

احمللى االنتاج فى الزيادة السنوى لزيادة معدل ويرجع ذلك سنوية مستمرة بصفة أنها تتناقص
زيادة وجود ذلك على ترتب ولقد اآلدمى، الغذائى القومى االستهالك فى عن مثيلة للسكر
حوالى القصب لسكر الغذائية الفجوة وتقدر السكر من الفرد نصيب متوسط فى سنوية
 ٣٣٫٥٧ بحوالى سكر البنجر تقدر فجوة حني فى حوالى ٩٦٫٠٧٪، متثل طن ألف ٨٢٠٫٧٨
 ٨٥٤٫٣٥ بحوالى تقدر والتى السكر مجموعة فجوة إجمالى من ٪٣٫٩٣ متثل طن ألف

الف طن.
البيضاء واللحوم احلمراء (اللحوم من كال وتشمل  :≈fGƒ«◊G ÚJhÈdG áYƒª› ¿Éa kGÒNCGh-

بان ويرجع ذلك مستمر سنوى فى تناقص الغذائية أن الفجوة تبني والبيض) واللنب واالسماك
الوقت وفى احمللى الغذائى، االستهالك فى مثيلة من اكبر االنتاج احمللى الزيادة السنوى فى معدل
احلمراء، وحوالى ٣٫١٤ألف للحوم طن ألف ٢٢٧٫٦٤ بحوالى تقدر فجوة فيه يوجد الذى
طن  حوالى ٩٢٧٫٢٨ ألف وأخيرا لألسماك، طن ألف ١٢٣٫٢١ وحوالى البيضاء، للحوم طن
إجمالى أن يعنى ٤٧٫٨٥ ألف طن، وهذا بحوالى يقدر فى البيض يوجد فائض فانه لأللبان،

طن. مليون ١٫٢٣٣ بحوالى تقدر احليوانى البروتني ملجموعة الغذائية الفجوة
١٫٩٢٧ مليون  احلبوب تقدر بحوالى مجموعة فى األدمية الغذائية الفجوة فان عامة وبصفة -
حوالى  متثل طن ألف ٢٥١٫٤٣ بحوالى تقدر البقول ومجموعة ،٪٤١٫٤٢ حوالى متثل طن
حوالى ٨٫٣١٪، متثل طن ألف ٣٨٦٫٢٣ بحوالى تقدر النباتية الزيوت ومجموعة ٪٥٫٤١
مجموعة واخيرا حوالى ١٨٫٣٦٪ متثل طن ألف ٨٥٤٫٣٥ تقدر بحوالى ومجموعة السكر
الفجوة اجمالى من متثل حوالى ٢٦٫٥٠٪ طن مليون ١٫٢٣ بحوالى تقدر احليوانى البروتني

 ١٩٩٨) الفترة خالل وذلك طن مليون  ٤٫٦٥ بحوالى تقدر والتى مصر فى الغذائية
متثل النباتية الغذائية للمجموعات  الغذائية الفجوة إجمالى  أن يعنى وهذا .(٢٠١١ -
الباقى احليوانى فجوة البروتني متثل حني فى مصر فى الغذائية الفجوة من ٪٧٣٫٤٨ حوالى

.(١٩٩٨ - ٢٠١١) خالل الفترة وذلك ،(٪٢٦٫٥)
الدراسة  سنوات خالل الغذائية الفجوة حجم تقدير مت املستقبلية الغذائية وبالتنبؤ بالفجوة - ٣
الغذائية للمجموعات الفجوة إجمالى أن مما سبق تبني (٢٠١٤ - ٢٠١٧ - ٢٠٢٢) املختارة
احليوانى) البروتني السكر، الزيوت، البقول، (احلبوب، الدراسة موضع اخلمس الغذائية
 ٨٫١٠ عام ٢٠١٧، طن ٦٫٤٩ مليون وحوالى عام ٢٠١٤، طن ٦٫١٤ مليون بحوالى تقدر
،٢٠١٧ عامى فى ٪٣١٫٨٢ بنسبة ٥٫٦٧٪، تزيد أنها يعنى ٢٠٢٢ وهذا عام طن مليون

بعام ٢٠١٤. الترتيب مقارنة ٢٠٢٢ على
فى الغذائية املجموعات أهم هى الغذائية احلبوب مجموعة فيه تعتبر الذى الوقت وفى  -
كال الغذائية احلبوب الغذائية وتتكون مجموعة واالستهالك القومى والفجوة االنتاج احمللى
الى فائض يصدر حتقق التى من احملاصيل األرز محصول فان واألرز، والذرة محاصيل القمح من
من دقيقهما باعتبار معًا على محصولى القمح والذرة الشامية الدراسة ركزت وبالتالى اخلارج

وأمناطه. أشكاله بكافة املدعم والفالحى البلدى اخلبز رغيف مكونات أهم
طن  ٣٫٨٢٩ مليون ،٣٫٣٥٤ ، ٣٫٥٢٦ اخلبز بحوالى حبوب فى الغذائية الفجوة وتقدر -
،٪٨١٫٦٢ ،٪٨١٫٩٤ متثل ، الترتيب على (٢٠١٤ - ٢٠١٧ - ٢٠٢٢) أعوام خالل
 ، ٤٫٠٩٣ بحوالى تقدر والتى الغذائية للحبوب الفجوة إجمالى من الترتيب على ٪٧١٫٧٥

السابقة. األعوام خالل الترتيب على مليون طن ٥٫٣١٥ ،٤٫٣٢
وحوالى عام ٢٠١٤، خالل طن مليون ٥٫١٣٦ بحوالى حملصول القمح الغذائية الفجوة تقدر -
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عام  مصر فى طن مليون  ٥٫٦٦٨ حوالى وأخيرا ،٢٠١٧ عام  خالل طن مليون ٥٫٤١٧
فى الغذائية الفجوة إجمالى من وذلك ٪٦٩٫٩٤ ،٪٨٣٫٣٨ ، ٪٨٣٫٥٥ متثل وهى .٢٠٢٢
خالل اعوام  الترتيب على طن مليون ٨٫١٠٣ ،٦٫١٤٧ ، ٦٫٤٩٦ بحوالى تقدر والتى مصر
من إجمالى الفجوة القمحية الغذائية للفجوة النسبية األهمية يتضح ، وبذلك الثالث الدراسة

مصر. الغذائية فى
احمللـى  واالستهالك االنتــاج  فــى  املؤثرة العــوامل من كل على  الغذائية الفجوة تتوقف  - ٤
وترشيـد جانب مــن احمللــى  االنتاج  زيادة يجــب الغذائية الفجوة من وللحــد  الغذائى
على تؤثر التى  العوامل ألهم يلى توضيح وفيما اخر، جانب  من الغذائى احمللى االستهالك

احلمراء. واللحوم القمح
مع عكسيًا تتناسب والتى االنتاج  كمية هى القمحية الفجوة على تؤثر التى العوامل أهم -
االستهالك كمية فبزيادة  طرديًا تتناسب والتى االستهالك القمحية،كمية  الواردات كمية
عكسية ولكن بصورة (جنية للدوالر) يؤثر الصرف اخلارج، سعر من الواردات كمية تزداد

االستغناء عنه. ال ميكن استراتيجى كمحصول القمح ألهمية نظرًا معنوية ليست
عكسية بصورة يؤثر حيث سعر الصرف هى احلمراء اللحوم فجوة على تؤثر التى أهم العوامل -
احلمراء مما بالدوالر من اللحوم االستيراد طن وسعر احلمراء، اللحوم الواردات من كمية على
الكميات تزداد املستهلك سعر طن فبارتفاع احلمراء اللحوم كمية على عكسية بصورة يؤثر

املواطنني. حاجة من اخلارج لتكفى املستوردة
احمليطة الظروف حتسني حملاولة احلالى الوقت فى الدولة به تقوم الذى اجلهود ذكر والبد من -
فى احلملة اجلهود هذه وتتمثل مصر فى االستراتيچية احملاصيل أهم القمح باعتباره مبحصول
٤ مليون  حوالى الى بالقمح املزروعة املساحات زيادة على تساعد والتى القمح لزراعة القومية
مشروع العصو الذى يعتبر والذى دمياط فى لتخزين احلبوب اللوجستى املركز إقامة فدان،

الذاتى. املخزون مشكلة حل دوليًا ويساعد فى مركزًا مصر من سيجعل

äÉ``«°UƒàdG

العمل  املمكن لذلك من عام ٢٠٢٠ من السكر فائض وجود تبني الرسالة نتائج خالل - من ١
محصول زراعة الى  البنجر  أو القصب مبحصول تزرع التى املساحات  جزء من توجيه على
العمالت وجلب اخلارج الى التصدير الى بالتوجية السكر من الزيادة فى االستفادة أو القمح،

محصول القمح. شراء الى توجيهها التى ميكن الصعبة
وذلك  واحليوانى النباتى بشقية الغذائى الزراعى االنتاج فى معدالت الزيادة السنوية - رفع ٢
خالل من للوحدة وذلك االنتاجية الكفاءة بزيادة ورأسيا املنتجة الوحدات عدد أفقيا بزيادة
معا، واحليوانى النباتى االنتاج فى البيولوچى منها سواء التكنولوجيات املستحدثة استخدام

احليوانى. لإلنتاج مناسبة بيئة تهيئة ثم النباتى، وامليكانيكى االنتاج والكيماوى
االستراتيجية  للمحاصيل الضمان  سعر  من خالل متوازنة  وسعرية زراعية سياسة أتباع - ٣
هذا آخر، جانب معا من واملزارع الدولة اهداف حتقق التى والتراكيب احملصوليه جانب من
انهما حيث واألرز محصولى القمح بني متزنة وسعرية سياسة زراعية وضع أهمية باإلضافة الى
صادرات تغطية نسبة دراسة خالل من وذلك مائدة املستهلك على ومتنافستني بديلتني سلعتني
العمالت كمية من يقلل الذى الوقت فى صادرات األرز تقليل أن القمح حيث لواردات األرز
العرض للسوق مثل زيادة والفوائد املزايا من العديد فانه يحقق تصديره من املتحققة الصعبة
املستهلكة الكمية عليه فيزيد الطلب يزيد حيث االرز األبيض سعر انخفاض وبالتالى احمللى

تقل بدورها. حيث (اخلبز) القمح من املستهلكة الكمية انخفاض حساب على منه
الفائض  وتوفير خاصة واملدعومة عامة الغذائية والسلع املجموعات من االستهالك ترشيد - ٤
ما التوازن واالستهالك حتى يتم األنفاق بدال من واالدخار االستثمار الى الفردى الدخل من

والعرض. الطلب بني
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االنتاج  مجال سواء فى التكنولوچيات أحدث استخدام طريق عن الفاقد والتالف تقليل - ٥
والتخزين النقل فى متمثال التسويق احلصاد احلديثة أو هو الشتاله وآلة بالسطار الزراعة مثل

احلديثة. املعدنية الصوامع فى الغذائية احلبوب وخاصة تخزين
والغذائى  عامة الزراعى التصنيع مجال فى واخلاص  احلكومى القطاع استثمار أهمية - ٦
يكون حني فى  باملوسمية الزراع االنتاج  معظم يتصف حيث خاصة واملضارب) (املطاحن 

والطلب. قوى العرض بني توازن يحقق التصنيع فان وبالتالى العام مدار عل الطلب
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تنوعت حيث والرقى واالزدهار، التقدم من عالية درجة بلغ قد املعاصر العاملى املجتمع إن -
والطفرة املقدمة ألفراده، املعرفة ونوع كم الهائلة فى الزيادة العلم مع وفروع تخصصات فيه
فحسب العلمية النواحى على قاصرة تعد لم اإلنسان لبناء املختلفة املجاالت كافة فى الهائلة
اإلفادة من ممكن قدر أكبر لتحقيق فى محاولة املختلفة األنشطة أوجه إلى  تطرقت بل

املجتمع. خلدمة
مؤهلة حتت قيادة وموجه وميارس هادف تربوى نشاط املختلفة بأنشطتها الرياضية التربية أن -
قادرة اجتماعية قيمة وباعتبارها املعاصر الرياضية مبفهومها والتربية التربوى، العمل لهذا 
االجتماعية األهداف تلك بتحقيق يتعلق فيما خاصة االجتاة هذا فى مؤثرا دورا تلعب أن على
التربية على يفرض الذى األمر بطبيعتة مخلوقا اجتماعيا، اإلنسان أن أساس على للمتعلمني

احلبيب. وطننا التعليمية داخل العملية من جزء باعتبارها مسئوليات عديدة الرياضية
أجيالها بناء فى أحد أهم طموحاتها هو العالم دول من ألى دولة التربوى النظام كان وإذا -
التغيير إحداث فى فاعلية وأكثرها النظام هذا فى الهامة من األدوات الرياضية التربية فإن
وسيلته أيضا وهى الراهنة واملراحل القادمة املرحلة فى املجتمع حاجات الذى يحقق والتطوير
زيادة طريق  املصرى عن املجتمع فى واملعاصر اجلديد  لإلنسان املنشودة الشخصية لتكوين

¤B’G Ö°SÉ◊G ΩGóîà°SEÉH ¢ùjQóà∏d á«FGOC’G IAÉØµdG iƒà°ùe

≥jRÉbõdG á«°VÉjôdG á«HÎdG á«∏c áÑdÉ£d

اإلمام الوهاب عبد محمد مها د/

الزقازيق جامعة - الرياضية بنات التربية كلية

Òà°ù¸Ée

التربية مناهج  بتحقيق أهداف واهتمامها املختلفة التعليمية املراحل فى مبناهجها االهتمام
نظام أى فاعلية  أصبحت لذلك ومتزن. شامل بشكل وتنميتة النشء تربية فى الرياضية 
التواصل وبني واجلديد األصالة متوازنة بني مقبولة حتقيق صيغة إمكانية على يتوقف تربوى
النظام القائم على يجعل بشكل والتطوير االبتكارواإلبداع وبني والقيم العقيدة الوجدانى مع
التغيير وهو متمسك بهويتة ويتبنى وينفذ يخطط وهو ويتفاعل التربوى يتأمل وهو يعلم

واملواكبة. على التطوير يصر وهو وأمتة قيم مجتمعة ويرعى وأصالتة
العالقات املختلفة إليجاد املداخل  دراسة إلى  ماسة حاجة  فى أننا الباحثة ترى ذلك وعلى -
بكلية الثانية الفرقة لطالبات الرياضية التربية وزمن التعليم تكنولوچيا مجال بني التطبيقية
التقليدية التدريس أساليب واستبدال الكليات فى التعليم نظام الرياضية إلصالح التربية
أكثر الرياضية التربية درس تدريس فى اآللى" "احلاسب التكنولوچية املستحدثات باستخدام
ومكوناتها أبعادها لها منظومة التدريس ألن الرياضية، التربية درس أهداف لتحقيق مالئمة
التقومي ومن أساليب والتقنيات و املتعلمة، واألدوات واخلبرات واملتعلم فى املعلم تتمثل التى
االستراتيچيات، وحتديد السياسات ووضع األهداف، بصياغة تبدأ ديناميكية عملية ثم

والتقومي. التنفيذ ثم التدريس وأساليب وطرق
املستحدثات احدى فهى والكمبيوتر  االتصال تكنولوچية فى  التقدم نتاج اآللى  احلاسب  -
مرونة للمتعلم تتيح التى البرامج من عديدة أشكال إلنتاج تستخدم  التى التكنولوچية
أحتياجاتة تقابل التى بالطريقة املتعددة الوسائط فى املتضمنة املعلومات وإدارة تنظيم
بيئات تتضمن أنها وكما قيد بدون املعلومات ألكتشاف أكبر تتيح أنها اخلاصة، أى وقدراتة
االرتباطات خالل من وفاعلية بكفاءة يتعلم أن للمتعلم تسمح التكامل عالية الكترونية 
الصوتية، والتسجيالت املتحركة، والرسوم البيانية، الرسومات تتضمن التى االلكترونية
إلى باإلضافة الفوتوغرافية والصور ، والصور البيانات، وجداول ، ، واخلرائط واملوسيقى
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واملسار السرعة فى التحكم خالل من املعلومات والتعامل معها تناول هذه والقدرة على النص
املتعلم. إليها يحتاج املعلومات التى وكمية والتتابع

ميكن التى احلديثة التقنية أساليب من اآللى يعد باحلاسب التعلم أسلوب - وترى الباحثة أن
باستخدام الطالبات  بني التجانس عدم مشكلة ملجابهة التعليمى  احملتوى تقدمي خاللها من
إتقان من ملزيد وحتفيزهم الذاتى، التعلم تفريد ملبدأ تطبيقا للتعليم جديدة استراتيجيات
استخدام احلاسب االجتاهات نحو وتنمية معلومات اكتساب على أثرة ودراسة األداء

التعلم. فى اآللى
áà«ªgCGh åëÑdG á∏µ°ûe

العديد فعالية استخدام مدى على التعرف بهدف أجريت التى الدراسات من تعدد الرغم وعلى -
الباحثة علم حد على النظريات هذه أن إال العملية التعليمية، فى التقنيات التكنولوچية من
دفع مما التدريس. طرق  فى مجال اآللى احلاسب استخدام إلى تتطرق لم النظرية وقراءتها
لتحسني معدة بتقنية احلاسب اآللى تعليمية كمبيوترية تصميم وإنتاج برمجية إلى الباحثة
أستخدامها أثر الرياضية ودراسة التربية بكلية الثانية الفرقة لدى طالبات األدائية الكفاءات
تقنية لتجريب احلالى وهو محاولة البحث فإن ولذا املرحلة. هذه لدى التعلم جوانب على
التعليمى احملتوى تقدمي خاللها من ميكن  والتى احلديثة التكنولوجية التقنيات  من جديدة
والتعلم الذاتى، التعلم التعليم، تعزيز ملبدأ تطبيقا للتعلم بأستراتيجيات جديدة للمتعلمني

اإلتقان. أجل من
åëÑdG ±GógCG

باستخدام للتدريس األدائية للكفاءات مقترح تعليمى برنامج بناء إلى  البحث يهدف -
الثانية الفرقة لطالبات األدائية الكفاءات  تعلم على جوانب فعاليته ومعرفة اآللى احلاسب 

الزقازيق. جامعة الرياضية للبنات التربية بكلية

البحث. عينة لطالبات العقلية القدرات لقياس املصور الذكاء اختبار -
البحث. عينة لطالبات املعرفية اجلوانب لقياس اختبار التحصيل املعرفى -

استخدام نحو التجريبية املجموعة طالبات وآراء انطباعات لقياس الوجدانى اجلانب استبيان -
التعليمية. البرمجية

:á«°SÉ°SC’G á°SGQódG

٢٠٠٧/٥/٦م حتى ٢٠٠٧/٢/٢٢م من الزمنية الفترة خالل األساسية الدراسات تنفيذ مت -
التالى: النحو على وذلك

عدد وبالتالى أسابيع (١٠) بلغ  التطبيقى  التدريس  طرق مبقرر اخلاصة  األسابيع عدد -
دروس. (١٠)

يبلغ (١٠) البرنامج محاضرات اجمالى وبالتالى محاضرة عدد على يشمل الواحد األسبوع -
التعليمى باستخدام البرنامج بتدريس الباحثة وقامت  ق (٤٥) احملاضرة وزمن محاضرات
البرنامج املتبع طريق عن التجريبية والتدريس للمجموعة الضابطة للمجموعة اآللى احلاسب

املدرس. عامل لتثبيت وذلك بالكلية

äÉ``«°UƒàdG

مستوى  حتسني فى ايجابية ساهم بطريقة اآللى باستخدام احلاسب املقترح التعليمى البرنامج - ١

التجريبية. املجموعة ألفراد املعرفى التحصيل ومستوى البحث قيد األدائية الكفاءات

الكفاءات  مستوى حتسني فى إيجابية بطريقة ساهمت والشرح) (العرض التقليدية الطريقة - ٢

املجموعة الضابطة. ألفراد املعرفى التحصيل ومستوى البحث قيد األدائية

األدائية  الكفاءات مستوى حتسني على تأثيرًا أكثر كانت التعليمية اآللى احلاسب برمجية - ٣

على يدل مما (املتبع) التقليدى األسلوب من  املعرفى التحصيل ومستوى البحث قيد

وتأثيرها. فاعليتها
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املجموعة  أفراد وانطباعات آراء على لها أثر إيجابى كان التعليمية اآللى احلاسب برمجية - ٤

اجلانب الوجدانى. فى حتقيق ساهم مما نحو التعلم التجريبية

مهاريًا  أفضل نتائج إلى تؤدى  األدائية الكفاءات  اآللى  احلاسب برمجية بواسطة  التعلم - ٥

التقليدية. بالطريقة مقارنة ومعرفيا

التحسن للكفاءات األدائية  نسب الضابطة فى املجموعة التجريبية على املجموعة تفوقت - ٦

البحث". "قيد

بني الطالبات. الفردية الفروق يراعى اآللى احلاسب بواسطة التعلم - ٧

األداء  من جيد مستوى إلى للوصول كافية غير الدراسى املنهج تنفيذ املتبعة فى الطريقة - ٨

التجريبية. املجموعة بنتائج املجموعة الضابطة مقارنة خالل نتائج من ذلك ويتضح
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املمارس فى النشاط املستويات الرياضية بالفرد ألعلى الوصول إلى الرياضى التدريب يهدف -
هذه حتقيق وتعتبر واملنافسة التدريب فى متطلباتها بإختالف الرياضية األنشطة  وتختلف 
توجه أن يجب ولذا  العالية للمستويات للوصول لإلجناز األساسية الركائز من املتطلبات 

املتطلبات. تلك يتالئم مع مبا التدريبية الفرد حالة تطوير
قدرة من تظهره ملا نظرًا التنافسى الطابع ذات من األنشطة املثيرة واملضمار امليدان فمسابقات -
البدنية عناصر اللياقة بني أكثر فهى جتمع فهى متعددة ولذلك بكفاءة عالية األداء على املتسابق

البدنية. للياقة األساسية تلك العناصر والتحمل السرعة والقوة بني األولى وجتمع بالدرجة
بالنسبة حركى  مسار بأطول تتميز والتى الرمى  مسابقات  من الرمح رمى مسابقة وتعتبر  -
واملرونة بأشكالها  القوة مثل البدنية القدرات من بالعديد ترتبط وهى الرمى، ملسابقات 
إلى تسهم التى  البدنية القدرات من خاصة  نوعية املسابقات  هذه تتطلب حيث  والتوافق،

الرقمى. باملستوى األخرى فى اإلرتقاء العوامل جانب بعض
القدرة عنصر فى واملتمثلة الرمى قدرة الرمح رمى ملتسابقى اخلاصة البدنية العناصر أهم ولعل -
الالعب وتنميته عند السرعة عنصر فى مدى إكتساب التسارع واملتمثلة وعجلة اإلنفجارية
الثانية وكذلك ٠٫١٤ من حدود فى تستغرق والتى رمى الرمح حلظة ذلك على ومدى تأثير
بالالعب. اخلاصة اخلاصة والرشاقة فى مستوى املرونة واملتمثلة أخرى خاصة حركية متطلبات

á«ªæJ ≈∏Y ájõcôeÓdGh ájõcôŸG äÉÑjQóàdG á«∏YÉa

íeôdG ≈eQ á≤HÉ°ùŸ ≈ªbôdG RÉ‚E’G iƒà°ùeh ájQÉéØfE’G IQó≤dG

فوده عليوه السعيد عال د/

الزقازيق جامعة - بنات الرياضبة التربية كلية

 Òà°ù¸Ée

فى رمى الرمح خاصة والعبى عامة الرمى لالعبى بالنسبة والقدرة هام القوة تدريب - ويعتبر
اإلنقباض تشمل الطرق من مجموعة تستخدم اإلنفجارية القدرة ولتنمية امليدان مسابقات
واألجهزة األدوات مثل املساعدة الوسائل إستخدام يجب وكما والبليومترى الالمركزى
املهارى األداء درجة  إرتفعت فكلما املهارى األداء إتقان بدرجة اإلنفجارية القدرة وترتبط

احلركى. األداء وحتسن العضالت بني التوافق مستوى إرتفع
±Gó```gC’G

:ájõcôeÓdG ájõcôŸG äÉÑjQóàdG ΩGóîà°SG á«∏YÉa ≈∏Y ±ô©àdG ¤G åëÑdG ±ó¡j

مسابقات تخصص طالبات لدى الرمح رمى مبسابقة اخلاصة اإلنفجارية القدرة تنمية على  -
واملضمار. امليدان

مسابقات تخصص طالبات لدى الرمح رمى ملسابقة واملهارى الرقمى اإلجناز مستوى على -
واملضمار. امليدان

البحث قيد املتغيرات فى والبعدية والبينية القبلية القياسات بني التحسن نسب التعرف على -
والضابطة. التجريبية املجموعتني كال من لدى

è````FÉàædG

اإلحصائية املعاجلات إلى البحث وإستنادًا عينة وفى حدود وفروضة البحث أهداف ضوء فى -
اآلتية: إلى اإلستخالصات توصلت الباحثة من نتائج إليه أشار وما

فى  وفعالة إيجابية بطريقة ساهمت املقترحة والالمركزية املركزية التدريبات مجموعة - ١
واملهارى الرقمى اإلجناز ومستوى اإلنفجارية للقدرة املمثلة البدنية القدرات بعض تنمية

التجريبية. املجموعة لطالبات الرمح رمى ملسابقة
تنمية  فى ساهمت األداء وتكرار منوذج  وأداء اللفظى الشرح املتبعة التقليدية الطريقة - ٢
رمى الرقمى واملهارى ملسابقة األجناز ومستوى اإلنفجارية للقدرة املمثلة البدنية القدرات بعض

الضابطة. املجموعة لطالبات الرمح
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بدنيا  أفضل إلى نتائج أدى قد والالمركزية املقترحة املركزية التدريبات بأسلوب التدريب - ٣

التقليدية. بالطريقة مقارنة ورقميًا ومهاريًا

التقدم  تقييم سهولة فى املقترحة ساهم والالمركزية املركزية التدريبات التدريب بأسلوب - ٤

مرقمة. أثقال إستخدام بسبب القوة تنمية فى

الطالبات ومراعاة  لدى الدافعية زيادة فى املقترحة املركزية مجموعة التدريبات ساهمت - ٥

فيما بينهم. الفروق الفردية

الذى  والتوافق التوازن حتسني إلى أدى واألدوات املساعدة األوزان مختلفة األثقال إستخدام - ٦

التجريبية. املجموعة طالبات لدى اإلنفجارية القدرة تنمية إلى بدوره أدى

الضابطة  للمجموعة والبعدية  والبينية القبلية القياسات بني إحصائيا  دالة فروق وجود  - ٧

الرقمى واملهارى اإلجناز اإلنفجارية ومستوى للقدرة املمثلة البدنية القدرات بعض تنمية فى

البحث. قيد الرمح رمى ملسابقة

التجريبية  للمجموعة والبعدية والبينية القبلية القياسات بني إحصائيا دالة فروق وجود - ٨

الرقمى واملهارى اإلجناز اإلنفجارية ومستوى للقدرة املمثلة البدنية القدرات بعض تنمية فى

البحث. قيد الرمح رمى ملسابقة

جميع القدرات  فى التحسن فى نسب الضابطة املجموعة على التجريبية املجموعة تفوقت - ٩

الرمح رمى ملسابقة واملهارى الرقمى اإلجناز ومستوى للقدرة اإلنفجارية املمثلة البدنية

البحث. قيد

األداء اجليد من للمستوى للوصول كافية غير الدراسى املنهج تنفيذ فى املتبعة الطريقة -١٠

بنتائج مقارنة الضابطة املجموعة نتائج خالل  من ذلك ويتضح  والرقمى واملهارى البدنى

التجريبية. املجموعة

äÉ``«°UƒàdG

اإلنفجارية  القدرة  لتنمية  املقترحة والالمركزية املركزية التدريبات مجموعة إستخدام - ١

مسابقات تخصص لدى طالبات الرمح رمى ملسابقة الرقمى اإلجناز مستوى وحتسني

واملضمار. امليدان

التدريبات  مجموعة إستخدام  بداية عند العضلية القوة بتنمية اإلهتمام  ضرورة - ٢

والالمركزية. املركزية

الالمركزى. أثناء العمل خاصة لألداء كمراقب أهمية الزميل - ٣

من  التدريبات والتأكد مجموعة أداء والسالمة أثناء األمن عوامل بتوفير اإلهتمام - ٤

السليم. األداء

الرقمى  املستوى على يؤثر  حيث املساعدة واألدوات األوزان مختلفة األثقال إستخدام   - ٥

الرمح. رمى وملسابقة

األنشطة  فى احلالية الدراسة  نتائج ضوء  فى مشابهة  دراسات  بإجراء اإلهتمام  ضرورة  - ٦

التدريبات أداء تشابه مراعاة مع اإلنفجارية القدرة على تعتمد والتى املختلفة الرياضية 

وأداء املهارة محل الدراسة. شكل يتناسب مع مبا املختارة
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فى املجال والتى أثرت احلياة مجاالت جميع فى تكنولوجية علمية بثورة الثالثة -تتميز األلفية
الرياضية املجاالت من فى العديد هائال تطورا احدثت واضحة أثار ايجابية وتركت الرياضى
والنظريات املفاهيم من العديد تغيير مت الهائل التطور وغيرها، ونتيجة لهذا التدريب كعلم
أثرت حديثة وتقنيات بنظم  واستحدثت طويلة لفترات الرياضة علوم  على سيطرت التى
الوصول وأيضا مستوى ممكن، ألقصى معدالتها ورفع البدنية الكفاءة مستوى على باإليجاب
الوصول إلى  تهدف عملية الرياضى التدريب أن حيث ممكنة درجة ألقصى  املهارى باألداء

واستعداداته. قدراته به تسمح مستوى ممكن أعلى إلى بالفرد
لألنشطة األساس حجر بل جوهر وهى املتقدمة للدول علميا انعكاسا تعتبر والتمرينات  -
أو عالجية أو تنافسية أو املختلفة ترويحية احلياة مجاالت شتى واملتنوعة في املتباينة الرياضية
ومن التدريب علم ومنها جانب من التطبيقية بالعلوم األيقاعية وترتبط التمرينات تعويضية،

املوسيقى. واإلبداع احلركى اإلبداع بني والتناغم بالترابط جانب آخرتهتم
أسس على املستمر يتطلب التدريب اإليقاعية التمرينات فى العليا إلى املستويات - والوصول
(القوة أهمها من والتى اخلاصة اللياقة عناصر من فائق مستوى إلى متقدمة للوصول علمية

والتوافق). واملرونة واجللد والسرعة

¢†©H á«ªæJ ≈∏Y ΩOÉ°üàdG äÉÑjQóàd èeÉfôH ÒKCÉJ

á«YÉ≤jE’G äÉæjôªàdG ≈a äÉÑKƒdG AGOCG iƒà°ùeh á«fóÑdG äÉØ°üdG 

السيد درويش السيد نها د/

الزقازيق جامعة - بنات الرياضبة التربية كلية

 Òà°ù¸Ée

الفنية الرياضات إحدى اإليقاعى) (اجلمباز املنافسة قطاع على اإليقاعية التمرينات تعد -
والفائق واملميز العادى احلركى األداء عن اجلسم فيها يعبر والتى باإلناث اخلاصة اإلبداعية
املتعدد احلركى وهذا األداء باستخدام األدوات، أو سواء حرة ومتغيرة متنوعة حركية ألمناط
على األداء من متكن متنوعة بحيث بدنية قدرات املمارس يتطلب من اإليقاعية التمرينات فى

املدى. وطويلة قصيرة خطط التدريب بناء من الضرورى كان لذلك كافة املستويات
األداء  تقييم ويتم البليومترى تدريبات أنواع أحد هى Shock Jump التصادم وتدريبات - 
اإلستجابة طريق عن فيها احلمل حتديد باألرض، حيث ميكن اإلتصال فترة على فيها معتمدا
الهبوط زمن فى وبدون تأخير بسرعة تؤدى أن يجب التدريبات باألرض، وهذه اإلتصال لزمن
لإلستمرارية نحتاج ما غالبا ونحن اإلطالة والتقصير دورة مترينات فى كلما تقدمنا وذلك

التصادم. فى تدريبات ما يتم وهو والتقصير اإلطالة دورة حلركات املتميزة السريعة
±Gó```gC’G

للظهر  العضلية القوة - للرجلني العضلية (القوة املختارة البدنية الصفات بعض  - حتسني ١
الفقرى العمود مرونة - لألمام للرجلني العضلية القدرة - ألعلى العضلية للرجلني القدرة -

التوافق). - الرشاقة القدم - مفصل مرونة الفخذين - مفصلى مرونة -
وثبة  - (وثبة املقص األمامى فى التمرينات اإليقاعية الوثبات بعض أداء مستوى ٢ - حتسني

املقوسة). احلصان - الوثبة وثبة - األمامية الفجوة اجلانبية - النجمة
التجريبية  البحث ملجموعتى  والبعدية  القبلية القياسات تغير ملعدالت  املئوية النسب - ٣

البحث. قيد املتغيرات فى والضابطة
 -: The Conclusion äÉLÉàæà°SE’G : ’hCG

األدوات خالل ومن البحث وعينة مجتمع حدود وفى البحث وتساؤالته أهداف  ضوء فى -
مناقشة خالل ومن اإلحصائية املعاجلات نتائج إليه أشارت ملا ووفقا املستخدمة، واألجهزة

التالية: اإلستخالصات إلى التوصل الباحثة النتائج أمكن
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املختارة  البدنية املتغيرات على حتسن إيجابيا تأثيرا املقترح التصادم برنامج تدريبات أثر - ١
- التوافق). الرشاقة - املرونة - العضلية القدرة - العضلية (القوة البحث قيد

املختارة  الوثبات مستوى أداء حتسن على إيجابيا تأثيرا املقترح التصادم تدريبات أثر برنامج - ٢
احلصان وثبة - الفجوة األمامية - اجلانبية النجمة وثبة األمامى - املقص البحث (وثبة قيد

الوثبة املقوسة). -
البدنية. املتغيرات بعض على دال تأثير له الضابطة املجموعة مع املتبع التقليدى البرنامج - ٣

للمتغيرات  نسب التحسن فى الضابطة على املجموعة التجريبية تفوقت املجموعة - ٤
الدراسة. قيد

للطالبات. البدنية الكفاءة رفع على يعمل املنتظم التدريب - ٥

äÉ``«°UƒàdG

-:The Conclusion äÉLÉàæà°SE’G :’hCG

خاصة  احلركية السرعة حتسني التى تتطلب التدريب فى برامج التصادم - إستخدام تدريبات ١
الشريط - الطوق - احلبل - (الكرة اإليقاعية التمرينات أدوات التى تستخدم اجلمل فى

الصوجلان). -
فعالة  وسيلة أنها  حيث الناشئني مستوى على التصادم تدريبات استخدام  فى التوسع - ٢

املختلفة. املتغيرات البدنية لتحسني
على  وتعمل التدريبات هذه من اإلستفادة على تساعد آمنة جديدة وأدوات أبتكار أجهزة - ٣

اإلصابات. جتنب
أقصى  لتحقيق  ضمانا املهارى األداء فى العاملة العضالت التصادم تدريبات يتضمن أن  - ٤

األداء. مبستوى واإلرتقاء ممكنة استفادة
النتائج. أفضل لتحقيق بطريقة فردية األحمال التدريبية اإلهتمام بتقنني - ٥

سنية مختلفة.  مراحل مستوى على الدراسة لتلك مشابهة أخرى إجراء دراسات - ٦
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املباشرة بني املعلم املواجهة تعنى التدريس عملية أن إلى (١٩٩٦م) Arends ¢SóæjQG Ò°ûj -

لنماذج املباشر التطبيق يضم للتدريس، مبا التفاعلية عليها الوظيفة يطلق أن وميكن واملتعلم،
التى التعليمية واألساليب املنوعة، التدريس استراتيجيات واستخدام املختلفة، التدريس
ميثل مبا املعينة، التعليمية بالوسائل االستعانة  مع التعلم، على التالميذ مساعدة  تستهدف

التدريس. عملية التفاعلية فى اجلوانب
تلك مع يتساوى أنه على (١٩٩٩م) ∫ƒ∏ZR ó©°S óª & áLôg ƒHCG ≈ª∏M ΩQÉµe ócDƒJh  -

هى أساسية وظائف ثالث خالل من قيادى بدور املعلم  قيام للتدريس،  التفاعلية اجلوانب 
تتفاعل وظائف قيادية التدريس عملية فى ومتثل التلميذ، تقومي تقدم الفصل، إدارة التخطيط،

أصعب حتديات التدريس. من تعد التى فعالة قيادة البعض لتوفير بعضها مع
(التفاعلية، التدريسيتني العمليتني بهاتني القيام ميكن انه (١٩٩٨م) ó«ª◊G óÑY ôHÉL iôjh -

مبعرفة ممارسة مدعومة أفضل يستخدمن املعلمات الالتى نحو بواسطة أفضل على القيادية)
منهما كال يؤثر حيث التعليمية جناح العملية فى فعال لهما دور أنهما حيث متقدمة مهنية

مباشرة. بصورة األخر فى
اقدر الرياضية التربية معلمة أن إلى (١٩٩٨م) º«¡a  õeQ  ≈∏«f & ó©°S Oƒª ógÉf Ò°ûJ -

املعرفة، قادرة على قدوة بها، قدوة يحتذى تصبح يجب أن لذلك الطالبات تأثيرا على معلمة

ájOÉ«≤dGh á«∏YÉØàdG ÖfGƒ÷G Ú°ùëàd ≈ª«∏©J èeÉfôH

á«°VÉjôdG á«HÎdG ¢SQóH áª∏©ŸG áÑdÉ£∏d

قطب غريب قطب CG.د/أميرة

الزقازيق جامعة - بنات الرياضبة التربية كلية

 √GQƒàcO

إدارتها خالل من عليهن التأثير على قادرة تكون حتى الطالبات ومصادقة التوجيه على قادرة
الصحيحة العلمية واملعارف املعلومات توصيل ضمان تستوجب والتى أهدافة لتحقيق للدرس
فى مختلف احلديثة اإلجنازات مع يتمشى مبا التطوير على إلى قدرتها باإلضافة هذا اليهن.
التربية مجال فى والتحديث التطوير يتم وبالتالى البدنية بالتربية العالقة ذات العلم فروع

الرياضية.
:åëÑdG á∏µ°ûe

متتلك عددا من اجلوانب البد أن فانه التعليمية العملية فى بدورها املعلمة تقوم وألجل أن -
الفصول داخل تعليمية حقيقية فى مواقف توظيفها التى تستطيع األدائية التعليمية واملهارات
باعتباره امليدانى التدريبى طريق عن إال يتم لن وهذا اجلها. تعد من للمرحلة التى الدراسية
بصورة املعلمة موقف إلى مواقف املتعلمة من الطالبة املعلمة فيها تنتقل التى األولى املرحلة
مهاراتها الالمهنية، تنمية تساعدها على التى املتخصصة اإلشراف هيئة رعاية حتت متدرجة
التعليمية األدائية املهارات تلك متكنها من مدى تقيس وأسس معايير ضوء على فيها وتقوميها
النظرى اإلعداد برنامج من استفادتها  ومدى ، كفء معلم تكوين  فى عنها الغنى التى

املجاالت التربوية والنفسية واألكادميية. فى والعملى
:åëÑdG ±óg

بدرس  املعلمة الطالبة لدى والقيادية التفاعلية اجلوانب لتحسني تعليمى برنامج بناء  -
الرياضية. التربية

è````FÉàædG

ما يلى: استخالص ميكن اليها التوصل مت التى والنتائج البحث وفروض أهداف - فى حدود
للبرنامج  تخضع والتى الضابطة للمجموعة والقيادية التفاعلية اجلوانب فى هناك حتسن - ١

والتوجيه واالشراف. التدريس فى املتبع التقليدى
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التربية  بدرس املعلمة للطالبة  والقيادية التفاعلية اجلوانب لتحسني  التعليمى البرنامج - ٢
الطالبات املعلمات. من املجموعة التجريبية على تأثيره ايجابى ثبت الرياضية

والتجريبية  الضابطة والبعدى للمجموعتني القبلى القياسيني بني احصائيا دالة فروق وجود - ٣
املجموعة التجريبية. ولصالح والقيادية التفاعلية اجلوانب فى

والتجريبية  الضابطة للمجموعتني البعديني القياسيني بني التحسن" "نسبة التغير معدالت - ٤
املقترح البرنامج أن على يدل التجريبية. مما املجموعة ولصالح والقيادية التفاعلية اجلوانب فى
قيد والقيادية اجلوانب التفاعلية حتسني على التقليدية (املتبعة) الطريقة من افضل تأثير له

الرياضية. التربية بدرس املعلمة للطالبة البحث
واملعلومات  املعارف توصيل احملتوى، (اختيار التفاعلية اجلوانب أبعاد بني عالقة ارتباطية هناك - ٥
التالميذ) تقدم تقومي الفصل، (التخطيط، إدارة اجلوانب القيادية وأبعاد باحملتوى) والتقدم

الرياضية. التربية بدرس املعلمة للطالبة
äÉ``«°UƒàdG

والقيادية للطالبة  التفاعلية اجلوانب لتحسني البحث املقترح قيد التعليمى البرنامج تطبيق - ١
الرياضية. التربية بدرس املعلمة

اجلوانب  ضوء الرياضية فى التربية بكليات للطالبة املعلمة املهنى االعداد تطوير برامج - ٢
التربية الرياضية. بدرس التفاعلية والقيادية

على  للوقوف كاداة الرياضية بدرس التربية التفاعلية والقيادية استخدام مقياس اجلوانب - ٣
باملدارس. امليدانى للتدريب ممارستهن اجلوانب اثناء تلك فى املعلمات الطالبات مستوى

خالل  من التربية الرياضية بدرس املعلمات للطالبات والقيادية التفاعلية اجلوانب - اكساب ٤
الرياضية. العملية بكليات التربية والتربية التدريس وطرق باقسام املناهج املتبع التعليمى البرنامج
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وعلى أجمع العالم على االقتصادية أثارها تترك سوف جذرية تغيرات العاملية الساحة تشهد -
التى تتابع السريعة بحركته العاملى يتميز النظام  أصبح حيث بشكل خاص، العربى العالم
الترتيبات اتخاذ املؤسسات وإدارة احلكومات من وحتتاج السرعة فائقة مبعدالت التغيرات فيها

التحديات.(١٥:٥). هذه ملواجهة الالزمة
على لقدرتها حتديًا يعتبر فالتغيير التغيير جتاه وكاملة كبيرة مسئولة مسئولية اإلدارة - وتعتبر
فى بنجاح أداء دورها على لقدرتها وإختبارًا والتنافس االستمرار لقدرتها على وإثباتًا النجاح
مع اإلدارة تتعامل  حيث احلادث، احلضارى التقدم ضوء وفى احملددة األهداف حتقيق سبيل 
التغيير تخشى ال فاإلدارة ومن ثم ومعوقات، فرص عن حقائق تكشف باعتبارها املكتغيرات
فى سبيل يبذل جهد كل تطور وأى جوهر وأساس إحداثه ولذا فالتغيير هو على وإمنا تعمل

(٤٣ ومخططة.(٢١: مدروسة تغيرات على يبنى أن البد التطوير والتنمية
على واحملافظة السوق فى البقاء اخلدمية من املؤسسات متكن جديدة طرق عن البحث وأصبح -
نحو االجتاه فى التغيرات، لهذه االستجابة البد من وكان األهمية، بالغ أمرًا التنافسى مركزها
الشاملة، اجلودة إدارة وتطبيق تبنى مقدمتها وفى احلديثة، والتسويقية االدارية تطبيق املفاهيم
لتعزيز كمدخل إرضائهم، على وتعمل العمالء ورغبات احتياجات تلبى خدمة وصوًال إلى

(٢ :  ٢٠) التنافسية. التسويقية القدرة

≈a áMÉÑ°ùdG äÉeÉªëH Ú∏eÉ©∏d ájQGOEG á«ªæJ èeÉfôH

á«°ùaÉæàdG á«≤jƒ°ùàdG IQó≤dGh ≈Ø«XƒdG π«∏ëàdG Aƒ°V

احلافظ عبد النعيم عبد طه مؤمن CG.د/

الزقازيق جامعة - بنات الرياضبة التربية كلية

 √GQƒàcO

أهم من  لكونها نظرًا البشرية، التنمية فى األساسية الركائز إحدى اإلدارية التنمية  وتعد
إيجاد إلى تهدف حيث الرياضية بصفة خاصة، واإلدارة عامة بصفة اإلدارية احلديثة املجاالت
املفاهيم ذات واملعلومات والقدرات املهارات وتنمية االجتاه وتصحيح الفكر وحتسني التغيير
مستوى داخليًا على التنافس زيادة على تساعد والتى املعاصرة االجتاهات تلك العميقة فى

األخرى. املنظمات وبني بينها وخارجيا املنظمة
åëÑdG ±GógCG

السباحة. بحمامات للعاملني الوظيفى التحليل - ١
بحمامات السباحة. التنافسية التسويقية حتليل القدرة - ٢

والقدرة  الوظيفى التحليل ضوء  فى السباحة  حمامات  إلدارة  مقترح تصور وضع - ٣
التنافسية. التسويقية

التحليل  ضوء فى السباحة بحمامات للعاملني اإلدارية التنمية برنامج على تأثير التعرف - ٤
التنافسية. التسويقية والقدرة الوظيفى

è````FÉàædG

اإلحصائية واملعاجلات املستخدم واملنهج حدود العينة وفى وتساؤالته، البحث أهداف فى ضوء -
االستنتاجات التالية: من التوصل إلى الباحث متكن إليها، التوصل مت التى والنتائج

:áMÉÑ°ùdG äÉeÉªëH Ú∏eÉ©dG äÉ°UÉ°üàN’ ≈Ø«XƒdG π«∏ëàdG : k’hCG

السباحة. بحمامات للعاملني وواضح محدد وظيفى توصيف وجود عدم - ١
السباحة. بحمامات للعاملني وطيفة عشر ثالثة حتقق - ٢

السباحة. بحمامات للعاملني وظيفة عشر للثالثة الوظيفية االختصاصات جميع حتقق -٣
:áMÉÑ°ùdG äÉeÉªëH á«°ùaÉæàdG á«≤jƒ°ùàdG IQó≤dG π«∏– :kÉ«fÉK

التنافسية،  التسويقية القدرة حتليل فى االستجابات إحصائيًا بإجمالى دالة فروق وجود - ١
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التسويقية الناحية سواء من السباحة حمامات بني تنافسية عدم وجود هذه النتيجة إلى وتشير
بها. اخلدمات املقدمة جودة ناحية أو من

اخلاص بوالء العمالء. البعد فى إحصائيًا دالة غير فروق وجود - ٢

:áMÉÑ°ùdG äÉeÉªëH Ú∏eÉ©∏d ájQGOE’G á«ªæàdG èeÉfôH :kÉãdÉK

والذى ساهم بطريقة  التنمية اإلدارية تطبيق برنامج وبعد دالة إحصائيًا قبل فروق وجود - ١

السباحة. العاملني بحمامات لدى والثقافى واملهارى املعرفى اجلانب فى حتسني إيجابية

الذى  الهدف وحقق السباحة العمل بحمامات طبيعة تناسب مع التدريبى البرنامج محتوى - ٢

أجله. من وضع

ومتنوعة  التدريبية للمواد مناسبة كانت البرنامج فى املستخدمة التدريبية األساليب - ٣

هدف البرنامج. حتقيق فى وساعدت
äÉ``«°UƒàdG

استخدام البرنامج املقترح  على اإلدارية التنمية برامج وتنفيذ إعداد على القائمني توجه - ١

للتنمية كمدخل فعال التدريبية البرامج على والتركيز السباحة، العاملني بحمامات لصقل

بحمامات السباحة. للعاملني التنافسية بالقدرات واالرتقاء اإلدارية

الرياضية  التربية كليات خريجى من املؤهلة البشرية الكفاءات من االستفادة ضرورة - ٢

السباحة بحمامات للعمل الوظيفية للعاملني االختصاصات على والتركيز املصرية باجلامعات

السباحة. بحمامات تعميمها على والعمل والكفاءة، اخلبرة بجانب

مبستوى  لالرتقاء وبعضها السباحة حمامات بني تنافسية تسويقية قدرات خلق على العمل - ٣

الرياضات ترويح) فى تعليم ، (تدريب ، السباحة واخلدمات وتنوعها بحمام األنشطة جودة

حلمام السباحة. األمثل يضمن االستغالل مبا املائية،

ورغبات  احتياجات على التعرف كيفية على السباحة بحمامات وتدريب العاملني تطوير - ٤
القائمني وتوجيه املقدمة. واخلدمات األنشطة قياس وتقومي وكيفية اشباعها وكيفية املستفيدين

التنافسية. التسويقية القدرات عناصر تطبيق بضرورة السباحة بحمامات العمل على
واالهتمام  بحمامات السباحة العاملني وتأهيل لصقل ومحددة واضحة إستراتيجية وضع - ٥
وبرامجها اإلدارية التنمية بأهمية للتعريف السباحة حمامات داخل الثقافى الوعى بنشر
للعمل مبنشأة املتخصصة والقيادات الكوادر إعداد يضمن بها مبا العاملني صقل فى

السباحة. كحمام

وقدراتهم  السباحة وتنمية مهاراتهم بحمامات (العاملني) اخلدمة مقدمى تدريب يجب - ٦

واملعلمني (للمدربني متخصصة برامج تدريبية خالل من وذلك واإلدارية والسلوكية، الفنية

األمن. وأفراد وامليكانيكا) والكهرباء (الكيمياء فنيني واملنقذين) وكذلك

بتعديل لوائحها  كمنشأة وقيام اإلدارة بحمامات السباحة السباحة بحمام االهتمام ضرورة - ٧

النشاط أوجه على للصرف املالية مواردها  من استفادتها يضمن  مبا والتنظيمية،  الداخلية

واملعدات واألدوات  األجهزة بزيادة  املنشآت وحتديث ولتطوير السباحة، بحمام املختلفة

فى اجلودة تضمن حتى مستمرة، بصفة وصيانتها وتطويرها وحتديثها السباحة بحمامات

بها. املقدمة واألنشطة اخلدمات

والتسويق  اإلعالم الهائل فى والتطور التكنولوچى واملعلوماتى التقدم من االستفادة ضرورة - ٨

املوارد وتنمية  استخدامها، على العاملني وتدريب السباحة، بحمامات  املتوفرة للخدمات

التشغيل فى سواء احلديثة ومساعدتها على استخدام تلك األساليب السباحة بحمام البشرية

مبواعيد السباحة بحمام والعاملني املستفيدين  إلعالم االتصال فى واستخدامها والتسويق

عليها. يطرأ الذى والتعديل واألنشطة اخلدمات تقدمي
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اهتمام  موضع وجعلها والعاملني، للمستفيدين الفعالة واملقترحات باألفكار ضرورة االهتمام - ٩
مما مشكالتهم على حل والعمل ومعنويًا ماديًا وحتفيزهم ، ودعمهم السباحة حمامات اإلدارة

السباحة. حلمام والوالء باالنتماء يشعرهم
التدريبى البرنامج بتطبيق حمامات السباحة مبجال واملهتمني الباحث الدارسني ويوصى -١٠

السباحة. بحمامات العاملني ومعارف ومهارات قدرات املقترح لتنمية
املقترح  النموذج باستخدام السباحة بحمامات والعاملني املسئولني الباحث يوصى كما - ١١
للوصول التنافسية التسويقية والقدرة الوظيفى التحليل ضوء فى السباحة حمامات إلدارة

فيما بينها. لتحقيق التنافسية
:áMÎ≤ŸG á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ°SGQódG -

كشفت توصيات، من بها ارتبط وما لها الدراسة احلالية توصلت التى النتائج إلى باإلضافة -
مقترحة مستقبلية  كبحوث تصلح التى الهامة الدراسات بعض عن أيضًا احلالية الدراسة

وهى: خاص بوجه السباحة وحمامات عام بوجه مصر فى السباحة رياضة لتطوير
السباحة. بحمامات اإللكترونية اإلدارة - ١

بحمامات السباحة. باخلدمات واألنشطة التميز إدارة - ٢
بحمامات السباحة. والتنظيمية اإلدارية للسياسات مقترح منوذج - ٣

بحمامات السباحة. الشاملة اجلودة مقترح إلدارة منوذج - ٤
املخاطر بحمامات السباحة. إدارة - ٥
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ال جزء هو مصر العربية جمهورية فى املدرسية والرياضة البدنية التربية وإصالح إن تطوير -
هى التعليم وإصالح تطوير وعملية ينفصل عنه، وال التعليم العام وإصالح من تطوير يتجزأ
فى العاملون أن وأجزائها، كما جوانبها بكل والتعليم التربية كل نواحى تشمل شاملة عملية
يفرضة مبا التعليم تطوير بعملية كبيرة وبفاعلية ومشاركون معنيون والرياضة التربية مجال
من ميكنه وقوى ومتوازن متكامل جيل إعداد وهى واعمال واجبات من التربوى احلقل علينا
العاملى النظام يفرضها التى التحديات كذلك مؤسساته، فى تواجه التى الصعاب مجابهة

اجلديد.
مجاالت كافة فى العلمية االكتشافات لغزارة املعرفة  انفجار  يسمى عصر والعصر احلديث -
قوية دفعات والتكنولوچى العلمى التقدم هذا  دفع  حيث املختلفة العصر وميادين احلياة
االتصال تسهل التى األقمار الصناعية ذلك مظاهر ومن العصر هذا لغة وأصبحت التكنولوجيا
وقت أى مبارأة وتصوير العاملية واألحداث الرياضية التليفزيونية البرامج وتنقل القارات عبر
هذا عزا واملعرفة وقد العلم عصر العصر هو يعتبر هذا لذلك رياضى حدث أى أو حدوثها

الصحافة). - اإلذاعة - (التليفزيون مثل اإلعالمية العصر املؤسسات
من استفادت التى اجلماهيرية اإلعالمية الوسائل تلك أن اإلعالم لوسائل  احمللل ويالحظ -
مبقدور يعد ولم تأثيرها ازداد قد واملعلومات االتصال تكنولوچيا  فى الراهنة التطورات 

ò«eÓàd á°VÉjôdGh á«fóÑdG áaÉ≤ã∏d ¢SÉ«≤e AÉæH

á«bô°ûdG á¶aÉëÃ ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG

هاشم أبو محمد محمد د/

الزقازيق جامعة - الرياضبة بنني التربية كلية

 √GQƒàcO

والصوت والصورة  بالكلمة مكان كل فى تالحقه وهى  الوسائل هذه يتجاهل أن اإلنسان
خالل من خبراته من  وتزيد عواطفه  وتربى عقله فتنمى احلدث له وتفسر اخلبر له لتنقل 

دورها كوسيط إعالمى تربوى. ممارسة
أى فى فرد  أى عنها يستغنى ال عامة جماهيرية وسائل املختلفة اإلعالمية الوسائل  وتعد  -
البرامج وتعديل االهتمام بها علينا يجب لذلك النامية أو املتقدمة فى الدول سواء مجتمع
الشيوخ الشباب - - األطفال من سواء املختلفة اجلماهير لقطاعات تعرض التى اإلعالمية
أى الطباعة، تكنولوچيا على تعتمد اإلعالمية. والصحافة املكتوبة املؤسسات دور هو وهذا
وبالطريقة الزمان الذى يريده، وفى مهتم فى املكان يقرأة قارىء الذى النص املكتوب، على
املوضوعات معاجلة على مقدرة أكثر املكتوبة الصحافة جعلت اخلاصة هذه يريدها، التى

والتليفزيون. اإلذاعة من وتفصيًال وعمقًا شمولية أكثر بطريقة الرياضية
¬à«ªgCGh åëÑdG á∏µ°ûe 

والقوانني بالقواعد اجلمهور تعريف من خالل الثقافة الرياضية نشر الرياضى اإلعالم أهداف -
وتثبيت القيم عليها قد تطرأ التى املختلفة والتعديالت الرياضية واألنشطة باأللعاب اخلاصة
يشكل قيمى نسق مجتمع لكل  أن حيث عليها واحملافظة الرياضية  واالجتاهات واملبادىء
يشكل قيمى  نسق مجتمع لكل أن حيث  عليها واحملافظة  الرياضية السلوك  أمناط ويحدد
املجتمع من سمات سمة التوافق كأن واملبادىء القيم تلك متفقة مع الرياضى السلوك ويحدد
املعاصرة واملشكالت الرياضية بالقضايا املتعلقة واحلقائق واملعلومات األخبار نشر وكذلك
وإعطاءه الرياضى املجال فى العام الرأى أمام تكون لكى عليها ومحاولة تفسيرها والتعليق
املستويني على حياتهم املشكالت تلك أو هذه القضايا من قرارات جتاه يراه ما التخاذه الفرصة
التى تخفف باألشكال والطرق وتسليتهم عن اجلمهور الترويح جانب على والدولى احمللى

اليومية. احلياة صعوبات عنهم
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ميثل حيث النشىء بني خاصة هامشيًا دورًا إعتباره ميكن ال والرياضية البدنية الثقافة - ودور
للمحافظة هدف التربية املستدمية للتلميذ فى حتقيق تساهم البدنية الثقافة حيث أن مطلبًا لهم
مستوى على التعرف إلى احلاجة تبرز ومتزنة، وعلى ذلك شاملة تنمية قدراته بصورة على
طوًال وعمقًا لهم احلياة حتسني فرص من أثر لها ملا الثانوية املرحلة تالميذ لدى البدنية الثقافة
واإلنحرافات البدنية اللياقة كضعف العصر مشكالت من العديد مواجهة فى دورها خالل من
جودة على تؤثر بدورها والتى املدرسية الرياضية األنشطة النفسية وممارسة والضغوط القوامية
مقياس للثقافة لبناء احلاجة جاءت هنا من التلميذ لدى واملهارية التعليمية والبدنية املخرجات

الشرقية. مبحافظة الثانوية املرحلة لتالميذ والرياضية البدنية
åëÑdG ±GógCG

الثانوية املرحلة لتالميذ  والرياضية البدنية للثقافة مقياس بناء إلى البحث يهدف -
الشرقية. مبحافظة

á``°UÓÿG

الشرقية  مبحافظة الثانوية املرحلة مقياس الثقافة البدنية والرياضة لتالميذ إلى مت التوصل - ١
بعد  أساسية محاور سبعة على موزعة ١٣٣ عبارة على النهائية صورته فى املقياس وقد إشتمل

العامل. قبول لشروط توافره لعدم الثامن العامل رفض مت أن
العاب عامل - البدنية اللياقة (عامل عوامل سبعة وعددها قبولها مت التى تفسير العوامل مت -
السلة - عامل الكرة رياضة عامل - القدم كرة رياضة عامل - عامل رياضة اجلمباز - القوى
عن منطقيا تفسيرًا الكرة الطائرة) - عامل رياضة القدم رياضة كرة عامل - اليد كرة رياضة

عليها. تشبعت التى العبارات طريق
أن ميكن عوامل من مبجموعة عنها التعبير العامل أمكن التحليل نتيجة املستخلصة العبارات -

وهى: الثانوية لتالميذ املرحلة والرياضة البدنية الثقافة قياس خاللها من ميكن محاور عليها يطلق

عبارة. (٢١) عباراته وعدد البدنية اللياقة - :∫hC’G πeÉ©dG -

عبارة. (١٩) عباراته وعدد القوى العاب - :≈fÉãdG πeÉ©dG -

عبارة. (١٤) عباراته وعدد - اجلمباز :ådÉãdG πeÉ©dG -

عبارة. (٢١) عباراته وعدد القدم كرة - :™HGôdG πeÉ©dG - 

عبارة. (٢٠) عباراته وعدد سلة كرة - :¢ùeÉÿG πeÉ©dG -

عبارة. (١٨) اليد وعدد عباراته كرة - :¢SOÉ°ùdG πeÉ©dG - 

عبارة. (٢٠) عباراته وعدد الطائرة كرة - ™HÉ°ùdG πeÉ©dG - 
äÉ``«°UƒàdG

يلى: مبا الباحث وفى ضوء اإلستخالصات يوصى نتائج هذا البحث عنه أسفرت ما على - بناء

الثقافة مستوى لقياس املستخلص والرياضة البدنية الثقافة مقياس استخدام  على العمل  -

الشرقية. مبحافظة الثانوية املرحلة تالميذ لدى والرياضة البدينة

البحث ملتغيرات املستخلصة للمحاور اخلاصة املعيارية  للمستويات جداول عمل  ضرورة -

من الثقافة مؤشر تعتبر حيث والتنبؤ والتقومي والتوجيه والتصنيف عملية االنتقاء فى كأداة

الرياضية. املعرفة مؤشرات

فى احلادث التقدم ومسايرة لتتوافق مرحلة كل بعد  املستخلصة احملاور معايير بناء إعادة -

والرياضة. البدنية الثقافة مستوى

أنها حيث املدرسية واألذاعة املدرسية فى الصحافة الرياضية باألنشطة اإلهتمام على العمل -

والرياضية. البدنية للثقافة منارة تعتبر

املختلفة. السنية للمراحل وفقًا مختلفة عينات على إجراء دراسات مماثلة -
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áeÉ¡dG äÉØjô©àdG ¢†©H

قتل العدو، أو أفراد أو إعاقة قتل فى سمومها أو الدقيقة االحياء استخدام هى احليوية - احلرب
اإلقتصادية. الزراعية احملاصيل تدمير أو اإلقتصادية احليوانات

إلعاقة اإلنسان مزمنة أوبئة إلجداث إلحداث تلوث بيئى سرى وتهدف السرية احليوية احلرب -
النبات. تدمير أو احليوان وقتل

اإلنسان والكائنات  فيها يعيش التى واإلجتماعية الطبيعية النظم من مجموعة هى :áÄ«ÑdG -CG

اإلنسان وبشكل  باإلنسان  يحيط ما كل  وهى زادهم،  منها  يستخدمونها والتى األخرى،
األرض. علي والنبات واحليوان

، فى  غير حية ومواد حية كائنات من حتتويه وما الطبيعة من  مساحة هو : ≈Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG -Ü

تفاعل مستمر مع بعضها بعضا.
:É¡æeh : á«◊G äÉfƒµŸG

اخلضراء. النباتات مثل التغذية ذاتية كائنات -١
احليوانات. مثل ذاتية غير كائنات -٢

مفككة. حية دقيقة كائنات -٣
بالتربة. املوجودة الغذائية واملواد املعادن فى وتتمثل :á«◊G ÒZ äÉfƒµŸG

األرض. سطح على البيئى بالنظام وتستمر احلياة -

ájƒ«◊G Üô◊G ±GógCG óMCG ≈Ä«ÑdG çƒ∏àdG

عنان احلميد عبد أ.د/ جمال
البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون وكيل

الزقازيق - جامعة العلوم كلية

وتوازنا. استقرارا أكثر النظام البيئى النباتية كان األنواع وكلما كثرت -
على احليوانية والنباتية األنواع حيث تقل واألغذية واملاء الهواء بتلوث البيئى النظام ويخرب -

األرض. سطح
مما جدا طويلة سنوات بالتربة كامنة تبقى  جراثيم، يخلف  اجلرثومية األسلحة  وإستعمال  -

األرض. على احلياة وتخرب البيئى تفتك بالنظام
اإلنسان، صحة ذى تأثير جبار على غريب جسم أو غريبة البيئى يعنى إدخال مادة والتلوث -

التغذية. أو بالهواء أو املاء
تخلف التى اجلرثومية األسلحة عن استعمال الناجمة امللوثات  أحد  هو املكروبي - والتلوث

سنوات. لعدة بالتربة وبائية بصورة كامنة تظل مرضية جراثيما
بإسلوبني. يكون احليوية األسلحة استعمال عن الناجم اجلرثومى والتلوث -

ويأتى: علنى أسلوب أ-
البيولوجية. القنابل بإستعمال *

بالطائرات. بالرش *
برؤوس جرثومية. مزودة بإستعمال صواريخ *

فخارية. أوان خالل بالطائرات ( املتصدع الواد حمى الصفراء (احلمى ممرض بعوض إطالق *
املصابه. وغيرها والفئران والبراغيت والقمل البعوض من كميات رمى *

وغيرها. السامة العقارب االنسان واالفاعة واملهلكة التعابني من زريعة صغيرة رمى  *
بـ :- ويأتى الباردة معروف باحلرب سرى أسلوب ب-

اإلقتصادية. لضرب احملاصيل القومية زراعية مصابة محاصيل تقاوى إدخال *
لإلنسان. أمراض تنقل مصابه، ماشية أو أغنام إدخال * 

اإلنسان. بصحة لألضرار وهرمونات مهندسة وراثيا مهرمنة مواد إدخال *
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لإلنسان. أوبئة ينقل وتداولها مزمنة، بأمراض مصابة حلوم شحنات إدخال *
اإلنسان. بصحة ومضرة خطيرة أمراض بجراثيم مصابة ألبان شحنات إدخال *

واحليوانات. لإلنسان ممرضة أو حشرات أخرى بعوض ويرقات بويضات إدخال *
ما (مسببة واإلنسان احليوان تعدى أمراض خطيرة، بجراثيم مصابة حيوان  عليقة إدخال *

املشتركة). باألمراض يسمى
دم لشخص و نقل املصابة. العمالة مثل  الوبائى اإليدز والكبد ألمراض أخرى إدخال مسببات *

بالفيروس. مصاب أخر
أمراض بفيروسات ملوثة  بنكنوت أوراق حتى  أو  خطابات أوراق أو صحف  أوراق إدخال *

لإلنسان. وبائية
احليوان تصيب اذ احليوية احلرب فى  استراتيجيا هدفا األخرى  هى  املشتركة واألمراض  *

املصابه احليوانات هذه حلوم بأكل اإلنسان ويصاب احليوانية الثروة فتتدهور
األمراض اآلتية: احليوان من لإلنسان وينتقل *

املالطية. ، احلمى السل القراع ، األبقار جدرى اجلمرة اخلبيثة، لإلنسان: ينتقل األبقار أ- من
السقاوة. السحائى، مرض املخ التهاب ، القراع ، السل اخلبيثة، اجلمرة : لإلنسان ينتقل اخليول من ب-
بالساملونيال. التسمم الشرطية الدودة اجلمرة اخلبيثة، الرئة، دودة لإلنسان: ينتقل اخلنازير من ج-
الرئة ، ديدان الكيو،  حمى البروسيلوزس، اخلبيثة اجلمرة  لإلنسان: ينتقل األغنام ومن د-

الساملونيال. تسمم
وغيرها. األميبا، السل، القراع، الكلب، االحتكاك، مرض أو باملالمسة لإلنسان ينتقل الكالب هـ-ومن

األسطوانية. والديدان واإلنكلستوما األميبا، ، القراع السل، لإلنسان: ينتقل القطط ومن و-
(دجاج). اخلنازير الساملونيال، حمى تسمم املالطية، احلمى لإلنسان ينتقل الطيور ومن ز-

حمى الكيو، حمى ، القراع الطاعون، أمراض باملالمسة لإلنسان ينتقل الفئران  ومن ح-

، احلمى املتقطعة. ومرض النوم التيفوس،
ألنها: للبيئة الوبائية التهديدات من تعتبر احليوية احلرب أمراض وجراثيم *

سنوات طويلة. كامنة تظل البيئة فى تخلف جراثيم -
اخلارجية الصعبة. الظروف تتحمل -

أخرى. ضباب ألماكن أو هباء على شكل تنتقل -
سرية. بطريقة واإلنتشار التفشى سريعة -

عملياتها. ومدبرى مفتعليها معرفة يصعب -
بسهولة. إكثارها ميكن حيث سهلة تقنيات ذو -

إنتشارها. املالحظة فى بداية صعبة -
مزعجة. نفسية حربا محدثة خفية بصورة تتفشى -

ملكافحتها. إلمكانيات عالية وحتتاج صعبة املقاومة -
وهى: للبيئة الوبائية من التهديدات تعد وبائية ستة أمراض احليوية احلرب خبراء لقد حدد *
للحوم، البويولينى التسمم (االيبوال) النزيفية، احلمى ، الطاعون اخلبيثة، احلمى اجلدرى

املتصدع. الوادى حمى وأخيرا الصفراء احلمى
الزراعية والتربة والهواء واألغذية املياه تسمم  أو تلوث إلى احليوية احلرب  تهدف وقد *

كاألتى:
طرق: بعدة ذلك ويحدث احليوية فى احلرب املياه تسمم أ-

نفسها. بامليكروبات واالبار املياه خزانات تلويث -
فى ٦  فرد ٣ مليون من أكثر يقتل البوتشولني (١جرام سم مثل جاهزا السم امليكروبى رمى -

.( ساعات
والينابيع. األبار احليوانات فى جثث رمى -
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واجلواسيس. العمالء بواسطة املياه وتكرير حتلية مبصانع امليكروبية اجلراثيم ذر -
والتيفويد والكوليرا الطاعون املياه بأمراض تلوث وقد احلرب معروفة فى أساليب من سبق وما -

وغيرها. واحلمى اخلبيثة
الوبائية: اجلراثيم بهواء يتلوث أيضا والهواء ب-

اجلدرى، الكلسترديا،  جراثيم األيبوال، الطاعون، اخلبيثة، اجلمرة أمراض  اجلراثيم وهباء -
وغيرها. النزيفية احلمى

طرق: بعد األخرى تتلوث هى ج- واألغذية
باجلواسيس. األغذية بشحنات امليكروبات ذر -

األغذية. امليكروبية مبصانع وضع الزريعة -
والذباب. كالبعوض لألغذية املرض ينقل وسيط بعامل امليكروب ذر -

مشتركة. أمراض ليسبب احليوان بعليقة أو سمها امليكروبات ذر -
احلمى اخلبيثة، اجلمرة ومنها احليوية احلرب فى املعروفه األمراض  معظم باألغذية وينتقل -

الكيو. حمى الطاعون، الكوليرا، الصفراء، املالطية، احلمى
الالزمة: هى اإلحتياطات وما *

: `H ¿Gƒ«◊G ájÉbh -CG

وإعدامها فورا. املصابة احليوانات عزل -١
املعرضة لإلصابة. احليوانات تطعيم -٢

واألغنام املاشية ملربى نشر الثقافة الصحية -٣
للحيوانات. الصحية الرعاية توفير -٤

احليوانات وسلخها. ذبح فى الصحية القواعد إتباع -٥
احليوانات. مزارع نظافة -٦

الطبية الدورية. الفحوصات وإجراء وعناية بدقة املزارع عمال إختبار -٧
:`H ¿É°ùfE’G ájÉbh -CG

بالنظافة العامة. اجلمهور واإلعتناء تثقيف -١
دقة. التغذية بكل إختبار عمل -٢

املستوردة. واألغذية اللحوم على الصارمة الرقابة إجراء -٣
لإلنسان. الواقية اللقاحات قوائم على الوقوف -٤
بإستمرار. املنظفات وإستخدام احلشرات قتل -٥

الغريبة. األشياء مع بحذر التعامل -٦
األغذية جيدا. طهى -٧

تقنيات التشخيص والعالج. األطباء على تدريب -٨
األدوية الالزمة. تخزين -٩

املرافق العامة. فى التعقيم وسائل زيادة -١٠
السكان ضد األمراض احملتملة. تلقيح -١١
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األساسية العلوم بعنوان البيئة لعلوم عشر  احلادى الدولى املؤمتر انعقاد تعالى اهللا بحمد مت -
الزقازيق جامعة العلوم بكلية املؤمترات قاعة فى املستدامة والتنمية البيئة حلماية وتطبيقاتها
الدكتور/ االستاذ معالى من كرمية رعاية حتت وذلك ، ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م املوافق األحد يوم
البيئة، لشئون الدولة الدكتور/وزير االستاذ ومعالى العلمى، التعليم العالى والبحث /وزير
ومعالى الزقازيق جامعة رئيس الدكتور/  االستاذ ومعالى الشرقية محافظ اللواء ومعالى 
املؤمتر شرف رئيس البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون اجلامعة رئيس نائب الدكتور/ االستاذ
الدكتور/وكيل كلية واالستاذ ورئيس املؤمتر الدكتور/عميد الكلية االستاذ من كل وحضور
فاتن زهران الدكتورة/ واالستاذة املؤمتر ومقرر البيئة وتنمية املجتمع خدمة  لشئون العلوم

املؤمتر). ( امني محمد
äÉ«°UƒàdG

احملددة للمعايير طبقا علمية فى صوامع مصممة مبعايير احملاصياللزراعية تخزين ضرورة -١
جودة وحتافظ على الدقيقة احلية الكائنات من منو امللوثات متنع التنفيذية بالدولة اجلهات من

تلف. دون احملصول
من خلوها من األغذية للتأكد وشحنات الزراعية من احملاصيل الواردات على الرقابة احكام -٢

اخلطرة. اإلشعاعية واملواد البيولوجية املمرضات
آمنا أسلوبا باعتباره النباتية واملمرضات لألفات البيولوجية املكافحة اسلوب اعتماد ضرورة -٣

االنسان. لصحة

¿Gƒæ©HáÄ«ÑdG Ωƒ∏©dô°ûYiOÉ◊G ¤hódG ô“DƒŸG äÉ«°UƒJ

áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh áÄ«ÑdG ájÉª◊ É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG

≥jRÉbõdG á©eÉL

2016

املدن. داخل زينة نباتات أو خشبية أشجار لزراعة احملاله الصرف مياه استخدام اعادة  -٤
الفيروسية اإلصابات عن املبكر الكشف فى الوراثية الهندسة تقنيات استخدام ضرورة -٥
من خلوها من للتأكد األغذية واألدوية لفحص التقنيات نفس واستخدام لإلنسان والبكتيرية

البيولوجى. الفساد مسببات
تراب للبيئة وكذلك وامللوثة احلديد خبث املسماه احلديد مصانع من مخلفات االستفادة -٦

التكلفة. منخفضة االسمنت من جديدة انواع افران االسمنت النتاج
املشع المتصاص عنصر السيزيوم االسمكتيت الغنية مبادة النطرون وادى تربة إستخدام -٧

االشعاعى. للتلوث العناصر املسببة أحد باعتباره املختلفة البيئات فى منه والتخلص
توافق وحدات وتركيب واملؤسسات واملصانع بالشركات  احليوى  األمان شروط مراعاة  -٨

اخلطرة. الكيميائية بيئى باملستشفيات واملصانع ذات العوادم
بالترع واملصارف وتفعيل الصحى الصرف وكذلك مياه املخلفات رمى ملنع الرقابة أحكام -٩

حزم. وبكل فى هذا الصدد البيئة قانون
اجلوفية للمياه جديدة آبـــار عــن الكشف  وضرورة اجلوفية  للمياه االمثل االستغالل -١٠

املصرية. بالصحراء
فى البيولوجية الداالت وكذلك للبيئة والصديقة األمنة الكيميائية املركبات إستخدام -١١

العذبة. املياه فى الصبغية واملواد الصلبة العضوية امللوثات ازالة
التعرية عوامل  من املكتشفة االثرية واالماكن واحلفريات التراث على احلفاظ ضزرورة -١٢

البيولوجى. والفساد
وجود وكذلك امبو كوم مبنطقة حقول بترول العملية لوجود االدلة بعض تفعيل ضرورة -١٣
حتاليل االعتبار بعني االخذ وكذلك فى الصحراء الشرقية املصرية مبنطقة الفواخير الذهب خام

للقاهرة. بدر املتاخمة مبدينة بيتك) (ابنى مبنطقة خصوصا عليها املنشات اقامة قبل التربة
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تتلف والتى الطفيلية ديدان لبعض الوسيط العائل متثل والتى القواقع مكافحة ضرورة -١٤
محافظة الشرقية. شمال خصوصا الشرقية مبحافظة الزراعية النباتات

املنتج بني الفجوة لسد للجفاف وامللوحة املقاومة االقماح من جديدة زراعة أصناف ضرورة -١٥
واملستورد. احمللى

وكذلك الغاز احليوى، انتاج فى واستخدامها املنزلية املخلفات وتدوير تصنيف ضرورة -١٦
مصادر من باعتبارهما (بيوديزل)  حيوى لوقود وحتويلها الزراعية  املخلفات تدوير اعادة
تخدم ملنتجات وحتويلها الصلبة املخلفات تدوير ضرورة وكذلك واملتجددة النظيفة الطاقة

والزجاج. والبالستيك واالوراق كاالسمدة االنسان
المتصاص والفطريات  البكتيريا من الدقيقة األحياء واستخدام الصرف مياه تدوير اعادة -١٧
وفى السامة املعادن امتصاص لها القدرة على برية أو استزراع نباتات مائية وكذلك السامة، املعادن

الشرقية. محافظة فى املختلفة املناطق فى اخلضراء املساحة من تزيد زينة كنباتات الوقت نفس
اخلاليا استخدام فى ملوحتها والبدء وازالة البحر مياه حتلية فى الطاقة الشمسية استخدام -١٨

الكهرباء. لتوليد الشمسية
املنزلية الصناعات وفى البيئة  فى ودوره النانوتكنولوجى فى األبحاث  تركيز ضرورة  -١٩
فى والفطريات البكتريا استخدام فى البدء ضرورة وكذلك حديثة، صحية وسيلة باعتبارة

جديدة. نانو جزئيات انتاج
عالجية كوسائل واستخدامها املختلفة البيئات من النافعة البكتريا وتعريف عزل ضرورة -٢٠
الصناعية االنزميات انتاج فى واستخدامها ، الرضع االطفال بوجبات  خللطها او جديدة 

من الفيروسات. الصناعية البكتريا تلك القمات وتعريف عزل وضرورة
قد تكون موجودة مواد بينها من االضافات بعض الوقود الصلب باستخدام خواص حتسني -٢١

كمخلفات فى البيئة.
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Agenda
Of

The Eleventh International
Environmental Sciences

Conference

Entitled
Basic Sciences and their Applications 

for Environmental Protection and
Sustainable Development

Sunday ٢٠١٦ /٧/ ١٧

Agenda
of

The Eleventh International Environmental Sciences 
Entitled

Basic Sciences and Their Applications for 
Environmental Protection and Sustainabla 

Development
١-Lecture: The space and its role in Sustainable 

Development in Egypt
prof. Dr. Abo-Bakr M. El Hady

٢- Lecture: Biological warefare and its environmental 
effects . Prof.Dr. Gamal Enan

٣-Synthesis of some Polymers and their application 
dye removal from aqueous solution
A.A.Khalil, H. Y.Moustafa, M.F.El Ahwany and 
M.A.Abd Elkawy
٤-Synthesis and characterization of 
copper(II)complexes with tridentate pyridine-based 
ligands containing N٣ donors. Catechol oxidase and 
phenoxazinone synthase biomimetic cativity.
Abd El-Motaleb M. Ramadan, Ahmed A. Amer, Soha 
F. Mohamed, Ahmed A. Fathy 
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٥- Hydration characteristics of slag rich cement 
incorprated with by pass cement dust 
El-Didamony H. , El-Sokarry TM., Khalil,A,Kh Abd-
El-Hameed N.M.,
٦- Comparative study of radiocesium sorption 
isotherms by soil material 
a.S.Ibrahim, W.E.Y. Abdelmalik, S.M.Sefien,
H.M.Kila and D.A.Adel
٧- Synthesis and characterization of amphipbilic 
block copolymers polyethylene succinate-b-
polyethylene glycol
h.A. Mohamed, Yasser Assem, R.Said, Ahmed M El-
Masry
٨- Synthesis of ٢-pyridone derivatives and its 
uncleosides containing fluorine moiety
Ahmed H.Moustafa, Hassan E. Abd-Elfattah, Tarek S. 
Ibrahim and Ayat K Saad El-Deen
٩- Synthesis, characterization and biological studies 
on some transition metal complexes of donor ligand 
Sadeek Atia Sadeek, Amira Ahmed Mohamed

١٠- Spectrophotometric determination of 
praseodymium by ١٫٤ - dihydroxyanthrquinone after 
its slective separation from rosetta monazite rare 
earth concentrate by solvent extraction
Abdel Fattah, N.A., Ali, B. H., Abdo, A. A., and 
Weheish, H.L.
١١- In situ synthesis of grapheme/multi-walled carbon 
nanotube hybrid material by arc-discharge and its 
hydrogen storage capacity
 Nahla Ismail
١٢- Synthesis and characterization of metal organic 
frame work Mil١٠١ decorated with pd and cu 
nanoparticles and evaluation of its hydrogen storage 
capacity
Nahla Ismail, Mahmoud Madian
١٣- Biodergradation of B-Lactam antibioties in 
pharmaceutical wastewater samplss by Alcaligenes 
faecalis strain SA٢ (Kx١٧٩٦٤٩)
Fifi M.Reda: Nadia, M.Awny, Mohmoud Hazaa and
Salama Mohamed.
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١٤-Impact of the Entomopathogenic fungus Beauveria 
bassiana on Cassida vittata at Sharkia Governorate.
Ghaly, M.F. Sherief, E. A. H. El Mougith A.A.A. and 
Abd El Kader, M. A.
١٥- Molecular Detection of Human Enteric Virus 
(HEV) AS Water Borne Hepatitis Virus. 
Randa M. Farag, Ezzat, S.M. K. A. El Dougdoug.
١٦- Toxic and Biological Effects of some Endophytic 
Bacteria on the Spiny Bollworm, Earias Insulana 
(Boisd).
G. El-Didamony, A.A.A El-Sayed and A. A. El. Ali.
١٧- Some studies of anti-Alzheimer drugs and natural 
supplementa on albino rats treated with some 
environmental toxins. 
Abdel-Aziz. Diab,Adel A.Elbadry, Mahmoud Rabeh 
and Mai A.Bayoumi.
١٨- The Correlation between IL-١٠and IFN-
production in peripheral blood mononuclear cells 
with chronic hepatitis Coutcome. 
Mohamed A.Abdeldayem, Abdallh A.El-Bially. 
Ahmed Khalaf

١٩- Production and characterization of Bacillus 
subtilis L-asparaginase and its application as an 
anticancer agent
Nadia, M. Awny, Wesam, A. Hassanein, Fifi M.Reda
and Rasha M.Al-Mekkawy
٢٠- optimization of environmental conditions for 
bioaccumulation of heavy metals using pseudomonas 
putida from groundwater
Fawazy, G. Khedr, Khalid A. El-Dougdoug, Khalid, 
A. Shaban, Essam, I. Abu ElNil
٢١- The role of some aquatic plants in waste water 
treatment
Samia E. Saaffan, Gamal A. Kamel and Aberr 
M.Elishapory
٢٢- Groundwater quality chatecterization using 
hydrochemical analysis in the northern parts of El-
Sharkia area, Egypt
Badr Mabrouk,Ahmed Noaair, Ahmed Talal,Khalwd 
Gemail and Mohamed Attwa
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ΩádÉ°SôdG (Òà°ù¸Ée - √GQƒàcO ) ádÉ°SôdG ¿Gƒ```æY

البيئية امللوثات بعض لقياس حيوية كعالمة املستأنسة غير الطيور
الشرقية محافظة فى

óªMCG ó«°S óª ôHÉ°U ójô¨J /O

لذبائح الدواجن التقييم الصحى
≈°VGQ á«£Y ó«°ùdG á«£Y ÓY /Ü.•

مصر اجلمبرى فى استزراع التى تواجه املشاكل بعض على دراسات
óªMCG ó«°S Úæ°ùM ó«°ùdG óª /Ü.•

فى البكتيرى الضرع التهاب على إكلينيكية باثولوجية دراسات
محافظة الشرقية فى واجلاموس األبقار

ihÉµe óª óªMCG OÉ©°S/Ü.•

فى الدجاج البروبيوتك إكلينيكية على تأثير دراسات باثولوچية
øjódG ô°üf óª ÜÉgƒdG óÑY ô°üf /Ü.•

والتغيرات التناسلية الكفاءة على اآلفات مبيدات بعض  تأثير
األسماك فى الفسيولوچية

≈ÑgòdG ≥«Ø°T ióªMC’G óª/O

فترة اإلعتبار األخذ فى اجلاموس مع فى التكاثر على الدراسات بعض
بعد الوالدة ما

ô°üf óª ó«Y ≈ëÑ°U ΩÉ°üY /Ü.•

لعقار اجلانبية األثار  على املركبات لبعض احملتمل التحسينى الدور
األفنديا.

IõªM óª ≈Ø£°üe ÉjôcR ΩÉ¡jQ /O
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غالبا ألنها البيئية امللوثات من العديد جيد لقياس حيوى مؤشر مستأنسة الغير الطيور تعتبر -
من بتراكم الكثير يسمح مما عديدة لسنوات وتعيش الغذائية مقدمة السلسلة فى ما تكون

عنها. والكشف أنسجتها فى البيئية امللوثات
والبلشون البرى (البط املهاجرة من مستأنسة الغير الطيور دور لتقييم الدراسة هذه أجريت -
البيئية امللوثات بعض لقياس حيوى كمؤشر وأبوقردان) (الغراب مهاجرة األبيض) والغير
والعالج للرصاص السمى التأثير لتقييم معملية دراسة إجراء جانب إلى الشرقية محافظة فى

الفئران. إناث كبد على بالكركم
:iƒ«M ô°TDƒªc á°ùfCÉà°ùe Ò¨dG Qƒ«£dG áé°ùfCG ≈a á«Ä«ÑdG äÉKƒ∏ŸG ¢†©H ¢SÉ«b :’hCG

الفترة فى الشرقية مبحافظة مركزين من نوع) (٤طيور/لكل مستأنس غير طائر ١٦ جتميع مت -
البلشون  البرى. البط على الطيور هذه ٢٠١٠ وتشتمل لعام إبريل شهر إلى فبراير شهر من

ههيا. من وأبوقردان أبوحماد العباسة مبركز من مدينة األبيض، الغراب
:Qƒ«£dG ø£H øgOh ó```Ñc ≈``a ájójôKhÒÑdGh á``jƒ°†©dG á``«fQƒ`∏µdG äGó``«ÑŸG ¢†©H äÉ«≤Ñàe ¢SÉ```«b -1

لتسع البطن ودهن كبد فى والبيروثريدية  العضوية الكلورنية املبيات  متبقيات  قياس مت -
نوع). (٣طيور/لكل والغراب األبيض والبلشون البرى البط علي تشتمل والتى طيور

äÉKƒ∏ŸG ¢†©H ¢SÉ«≤d ájƒ«M áeÓ©c á°ùfCÉà°ùŸG ÒZ Qƒ«£dG

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a á«Ä«ÑdG

أحمد سيد محمد صابر د/تغريد

الزقازيق جامعة - البيطرى  الطب كلية

√GQƒàcO

وكذلك والغربان البرى اإلندرين فى كبد طائر واحد لكل من البط تركيزات سجلت ولقد
١٩٤٫٠٩ ، ٢٣٧٫٤٣ ، ٢٣٣٫٤٧ و ١٠١٫٥ جزء  كاآلتى: الغربان من لإلثنني البطن دهن
من به احلد املسموح النسب هذه جتاوزت التوالى. ولقد على الرطب الوزن من البليون فى
فى  هذا احلد جتاوزها عدم على النتائج دلت النقيض وعلى البليون) فى جزء اإلندرين(١٠٠
تركيزات  سجلت فى امليليون). ولقد جزء ٨٨٫٠١) األبيض البلشون من واحد طائر كبد
البليون)  فى (٢٠٠ جزء به املسموح احلد من أقل األلفا-هيكساكلوروسيكلوهسكان نسبة
،٩١٫٤ كاألتى : وكانت والبلشون األبيض البرى والبط الغربان لكل من واحد طائر دهن فى

أما  الدراسة.  محل الطيور من أى كبد فى وجوده عدم مع البليون فى و ٧٫٧ جزء   ٤٢٫٢
 ، ٥٥٠٫٨ مبعدل وجدا فقد واجلاما-كلوردان الدلتا-هيكساكلوروسيكلوهكسان بالنسبة
تخطى اجلاما التوالى مع األبيض على البلشون من كبد واحد فى البليون فى ٢٠٫٤٩جزء
الغربان(٥١٩٫٦٥  أحد دهن فى البليون) فى به (٥٠جزء املسموح األقصى - كلوردان احلد
كبد فى الهيتاكلور- ايبوكسيد وجود على الدراسة هذه نتائج دلت البليون). كما فى جزء
الدراسة  أوضحت كما البليون). فى (٢٤٫٦٧ جزء األبيض البلشون من فقط واحد طائر
بعض الطيور محل ودهون كبد من كل الكلورانية العضوية فى من املركبات العديد وجود
الغربان أحد في دهن فينفاليرات) (إس- البيرثريدات من فقط جانب واحد إلى الدراسة

البليون. فى جزء ٢٨٢٫١٨ وتركيزه
املبيدات من هيكساكلوروسيكلوهكسان  واأللفا- الرندرين  أن الدراسة أظهرت وقد -

الطيور. أنسجة فى تواد األثر العضوية الكلورنية
:á°ùfCÉà°ùe Ò¨dG Qƒ«£dG áé°ùfCGh ¢ûjQ ≈a á∏«≤ãdG ¿OÉ©ŸG ¢†©H õ«côJ ¢SÉ«b -2

/لكل (أربع طائر عشر ستة وعضالت وكبد ريش فى الثقيلة املعادن  مستوى قياس  مت -
تركيز الرصاص فى كبد متوسط أن على النتائج دلت ولقد جتميعها مت التى الطيور من نوع)
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-: ¢UÉ°UôdÉH AÉ°†«ÑdG ¿GôÄØdG çÉfE’ ióÑµdG ºª°ùàdG ≈∏Y á«∏ª©e äÉ°SGQO :É«fÉK

٢٠٠-٢٥٠جرام)  البالغة(وزنها البيضاء الفئران من إناث ثالثني عدد الدراسة هذه فى -استخدم
متساوية كالتالى: مجموعات إلى خمس قسمت

(٥٠٠ مجم/ لتر ماء شرب)  الشرب ماء في الرصاص خلالت تعرضها مت : ¤hC’G áYƒªéŸG -

شهرين. يوميا ملدة
مجم/ كجم من وزن اجلسم  بجرعة ١٠٠ طريق الفم عن جتريعها الكركم مت :á«fÉãdG áYƒªéŸG -

شهرين. أسبوعيا ملدة - ثالثة مرات ٪١ سيليلوز ميثيل كاربوكسى فى الذائبة -
بالكركم  جتريعها جانب إلى ماء الشرب يوميا فى الرصاص خلالت تعرضها مت :áãdÉãdG áYƒªéŸG -

السابقة. املدة  اجلرعات ولنفس بنفس الفم طريق عن أسبوعيا مرات ثالث
ملدة أسبوعيا مـــرات ثـــالث سيليلوز ١٪ ميثيــل كــاربـوكسى جتريعها مت :á©HGôdG áYƒªéŸG -

شهرين.
ضابطة. كمجموعة استخدمت :á°ùeÉÿG áYƒªéŸG -

è````FÉàædG
Ió°ùcCÓd IOÉ°†ŸG äÉÁõfE’Gh óÑµdG ∞FÉXh äÉÁõfG ≈∏Y ºcôµdÉH êÓ©dGh  ¢UÉ°UôdG ÒKCÉJ -1

-:¿GôÄØdG óÑc ≈a ó«gódG iGófƒdÉŸGh

فى وظائف الكبد أنزميات كال من مستوى فى معنوية زيادة وجود عن الدراسة هذه -أسفرت
باملجموعة مقارنة الرصاص إعطاءها خالت مت التى الفئران الكبد في الدهيد واملالونداى املصل
مع الرصاص خالت الطبيعى بعد إعطاء معدلها حول أنخفضت حتى أصبحت والتى الضابطة
باملجموعة املعاجلة باملقارنة اإلنزميات هذه فى معنويا انخفاضا الرصاص أحدث ولقد الكركم.
في لألكسدة املضادة اإلنزميات نشاط فى معنوى انخفاض أيضا الدراسة وسجلت بالرصاص.
حالت الرصاص من لكل التعرض أن لوحظ بينما الضابطة باملجموعة مقارنة الفئران هذه كبد

اإلنزميات. هذه نشاط إلى حتسني أدى والكركم
-:¿GôÄØdG óÑc ≈a Úfƒ«KƒdÉà«ŸG ÚL ÒÑ©J ≈∏Y ºcQƒµdG h/hCG ¢UÉ°UôdG ÒKCÉJ-2

 MT ( - للميتالوثونني اجلني عن التعبير مستوى  فى  زيادة وجود الدراسة هذه -سجلت
وبينما  ، الضابطة املجموعة عن الرصاص خالت املعطاه الفئران مجموعة فى ( 1&MT-2

للرصاص والكركم. التعرض بعد اجلينات التعبير لتلك ملحوظ فى حتسن وجد

: ™«eÉéª∏d ¿GôÄØdG óÑc ≈a ¢UÉ°UôdG ÉjÉ≤H ójó– -3

فى  ٠٫١١ جزء ± ٢٫٨٣) الرصاص مستوى فى وجود زيادة معنوية على الدراسة دلت -لقد
بينما املجموعة الضابطة. فى الرصاص عنه خالت املعطاه الفئران مجموعة كبد فى املليون)

املليون). فى جزء ٠٫٠٩ ± ١٫٦٦) الكركم إعطاء  بعد هذا التركيز انخفض
-:≈LƒdƒKÉHƒà°ù¡dG ¢üëØdG èFÉàf -4

اخلاليا عدد وزيادة املركزية، األوردة وجد احتقان فى املتعرضة للرصاص الفئران كبد -بفحص
فى وتضخم التخثرى النخر من أخرى مناطق وجود إلى املرارية باإلضافة للقنوات املبطنة 
إختفاء إلى الرصاص  مع الكركم أدى إستخدام ولقد  دهنية. تغيرات الكبد ووجود خاليا
اخلاليا من لقليل جتمع مع الدموية لألوعية  احتقان  سوى يظهر ولم  التغيرات هذه معظم 

الكبد. يحيط الليمفاوية وحتلل مائى
بعالجه حتسن والذى الكبد نسيج على للرصاص الضار التأثير مدى إلى الدراسة خلصت -ولقد

بالكركم.
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فضال املستساغ جتهيزها ولطعمها  لسهولة املفضلة وذلك األغذية من الدواجن حلوم تعتبر -
على وكذل؛ العالية القيمة الغذائية ذو احليوانى البروتني من عاليه على نسبه احتوائها على
االهتمام إلى التفكير اجته األخيرة اآلونة وفى املعدنية. واألمالح الفيتامينات من عاليه نسبة
األعداد تغذية ملواجهة احليوانى البروتني فى امللحوظ النقص سد إلمكان الدواجن بصناعة
امليكروبات مبختلف للتلوث ونقلها جتهيزها أثناء الدواجن وتتعرض السكان من املتزايدة
تسببه اإلنسان ملا على صحة خطرا تشكل اللحوم هذه أن على عالوة قسادها إلى تؤدى التى

معوية. معدية ونزالت غذائى من تسمم له
الطيور  بيع مبحالت يدويا الدجاج املجهز من ذبائح عينه ١٠٠ على الدراسة هذه أجريت وقد -
بطريقة األولى بطريقتني: وذلك دقيقتني ملدة ٪٢ الالكنيك بحمض  معاجلتها وبعد قبل
الظاهرية السمات من ملعرفة كل وذلك اجللدية املسحات بطريقة والثانية العضلى  التمزق 

بها. البكتيريا تواجد مدى وكذلك الهيدروجني أيون تركيز درجة وحتديد
è````FÉàædG

:iôgÉ¶dG ¢üëØdG ’hCG

الرائحة مصفر)، (أبيض الطبيعى باللون تتمتع كانت العينات من ٪٩٩ أن النتائج أظهرت -
محمر رمادى لونها فكان الباقية ٪١ الـــ بينما املتماسك والقوام املستساغ الطعم الطبيعية،

قوام غير متماسك. ولها مستساغ غير وطعمها ورائحتها غير مقبولة

øLGhódG íFÉHòd ≈ë°üdG º««≤àdG

راضى عذية السيد عطية طبيب/عال

الزقازيق جامعة - البيطرية الطبية العلوم كلية

Òà°ùLÉe

:(Ú¸hQó«¡dG ¿ƒjCG õ«côJ áLQO) ≈FÉ«ª«µdG ¢üëØdG kÉ«fÉK

املعاجلة قبل املختبرة  العينات  فى  الهيدروجني أيون تركيز درجة أن النتائج أوضحت وقد  -
قدره  مبتوسط من ٥٫٥ - ٦٫٢ تتراوح قدرة ٦٫٨ وكانت ومبتوسط ٦٫٥ - ٧٫٥ من تتراوح

دقيقتني. ملدة الالكتيك ٢٪ املعاجلة بحمض بعد ٥٫٨
:≈¸ƒdƒjQÎµÑdG ¢üëØdG kÉãdÉK

.Aerobic plate count الهوائية للبكتريا الكلى العدد (١)
.Muscle maceration method العضلى التمزق طريقة (أ)

.Skin swabbing method اجللدية املسحات طريقة (ب)
:Enterobacteriaceae املعوية  للميكروبات الكلى العدد (٢)
.Muscle maceration method العضلى التمزق طريقة (أ)

.Skin swabbing method اجللدية املسحات طريقة (ب)
.MPN of coliforms فورم  الكولى مليكروبات اإلحتمالى العدد (٣)

.Muscle maceration method العضلى التمزق طريقة  (أ)
.Skin swabbing method اجللدية املسحات طريقة (ب)

Staphvlococcus aureus count الذهبى  العنقودى املكور مليكروب الكلى العدد (٤)
.Muscle maceration method العضلى التمزق طريقة  (أ)

.Skin swabbing method اجللدية املسحات طريقة (ب)
 Enterococci لـــ الكلى العدد (٥)
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مصر فى  اجلمبرى استزراع  تواجه  التى املشاكل  أهم على للتعرف الدراسة هذه إجراء مت  -
من  بالقرب قير أبى منطقة من البالغ البانيدى اجلمبرى من عينة ٧٠ عدد جتميع مت حيث
وانتاج التفريخ فى  املستخدم للجمبرى البيولوجية اخلصائص لدراسة وذلك اإلسكندرية
اجلمبرى باملعهد مفرخ فى للجمبرى عمليات التفريخ متابعة متت كذلك مصر. فى اليرقات
عمليات تواجه التى املشاكل لتحديد أهم باإلسكندرية وذلك املصايد و البحار لعلوم القومى
النفوق معدالت  تسجيل مت حيث البحرى. اجلمبرى منو مراحل من مرحلة وكل التفريخ
لعزل محاولة وكذلك املصاب واجلمبرى اليرقات على الظاهرة اإلكلينيكية األعراض وحتديد

اجلمبرى. منو مراحل من مرحلة كل من املعدية األمراض مسببات وتصنيف
البالغ  واجلمبرى اليرقات تربية وأحواض التفريخ تنكات من مياه عينة ٢٥ جتميع عدد مت -
التى العوامل أهم لتحديد وذلك البكتريولوجى والعزل والكيميائى الفيزيائى للفحص وذلك

اجلمبرى. واستزراع تربية على تؤثر
مصر فى لالستزراع الصاحلة األنواع أهم من والسويسى والقزازى اليابانى  اجلمبرى يعتبر *

البيئية. الظروف حتمل على والقدرة للتفريخ األمهات الصاحلة لتوفر وذلك
مرحلة عن عبارة وهى البالغ للطور للوصول تطورية مراحل بعدة البانيدى اجلمبرى مير *

البالغ. اجلمبرى الذى يشبه اليرقى بعد ما للطور واخير وامليسيس واليرتوزوا النيوبلس

¬LGƒJ ≈àdG πcÉ°ûŸG ¢†©H ≈∏Y äÉ°SGQO

ô°üe ≈a iÈª÷G ´GQõà°SG

أحمد سيد حسنني السيد محمد طبيب/

الزقازيق جامعة - البيطرية الطبية العلوم كلية

√GQƒàcO

عسكية عالقة هناك وكانت ٪٤٫١٢ - ٢٣٫٦ من الناجتة اجلمبرى اإلعاشة معدالت تراوحت *

احلمل زيادة وكذلك الفقس تنكات العضوية فى املواد وتراكم ليرقات اإلعاشة معدالت بني
فى التفريخ. املستخدمة للمياه البكتيرى

األتى: اظهر والتحضني التفريخ فى املستخدمة الفيزيائى والكيميائى للمياه التحليل *

الذائب ٦٫٩  األكسجني ، درجة مئوية ٢٦ - ٣٠ درجة احلرارة كانت الفقس ألحواض بالنسبة
األمونيا ،٪٣٩ ٣٧٫٥ـ امللوحة درجة ،٨٫٦ الهيدروچينى ٧٫٥- األس ، مجم/لتر ٨٫٧ -
احلرة ٠٫٠٥ - ٠٫٥ مجم/لتر، النيتريت ٠٫٠٤ -  االمونيا ، لتر مجم / ٠٫٨ - ١٫٢ الكلية
احلرارة  درجة التحضني أحواض حالة فى بينما مجم/لتر والنترات ٠٫٦ - ٢ لتر / ١٫٢ مجم
الهيدروچينى  األس ، مجم/لتر ٦٫٥ - الذائب ٥٫٤  األكسجني مئوية، درجة  ٢٥ -  ١٨
االمونيا ، ٠٫٩ - ٢مجم/لتر الكلية األمونيا امللوحة ٣٨ - ٣٩٪، درجة  ، ٦٫٩ - ٧٫٣

 - ٠٫٨ والنترات ٠٫٥مجم/لتر النيتريت ٠٫٠٦-  ، /لتر  ٠٫٧ مجم -٠٫٠٦ احلرة
٢٫٥مجم/لتر.

١٠ ٤خلية لكل * ٣٫٢ - ١٠ ٤ *  ٠٫٤ حوالى وجود اظهر للمياه البكتريولوچى الفحص *

٤للمياه  ١٠ *  ٦٫٢ - ٤  ١٠ *   ١٫٤ وحوالى الفقس فى املستخدمة  للمياه بالنسبة مل
التحضني. فى املستخدمة

بكتيرية  عترة  ١٧٣ عزل مت واملياه البالغ اجلمبرى ، لليرقات  البكتريولوچى الفحص من *

الفيبريو ، ٪٣١٫٨ اجلينوليتكس الفيبريو عن عبارة وكانت الفيبريو نوع تتبع كانت كلها
وعترة ٪٨٫١ الفيبريواجنويلليرم ٪٢٧٫٧ فى هار الفيبريو ،٪٢٣٫٧ بلراهيموليتكس

.٪٨٫٦ الفيبريو كامبللى
اإلكلينيكى  الفحص أظهر وقد للجمبرى النمو املختلفة مراحل من يرقة ٤٠ عدد فحص مت *

الطحالب من الغذاء  استهالك قلة حلزونى، شكل فى العوم اجلسم، فى احمرار وجود
للجسم. وفقد الصبغة الطبيعية واالرتيميا
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نوع اجلمبرى  من اليابانى، ٣٠ اجلمبرى نوع من ٣٠) البالغ اجلمبرى ٧٠ من عدد فحص مت *

فى  تأكل  وجود اإلكلينيكى الفحص واظهر السويسى) اجلمبرى نوع من و١٠ القزازى
امليالنني لصبغة وجتمع تقرح املشى وأرجل العوم. وأرجل الذيل فى وتكسر الكيتينى الغطاء
والعوم، املشى أرجل اخلياشيم، سوداء على بقع الكيتينى. وجود الغطاء حتت األنسجة فى

حلقات البطن. الدرقة و
فى األنسجة امليالنني جتمع لصبغ اظهر: وصناعيا طبيعيا املصاب للجمبرى املرضى التشريح *

الكبد غدة اخلياشيم.  على سوداء يقع وجود العضالت، احتقان الكيتينى، الغطاء حتت
واألمعاء كان مختقنا القلب األحتقان. بسوائل ومحاطة متورمة محتقنة، كانت البنكرياسى

الغذاء. بفايا من خالية
ميكروب أن وتبني اليابانى  اجلمبرى  فى املعزولة بامليكروبات الصناعية العدوى إحداث *مت

 ٣٦ اجلمبرى خالل من ٪١٠٠ نفوق إلى أدى ضراوة حيث األكثر كان الفيبريواجنويليرم
من ٪١٠٠ نفوق إلى أدوا  والفيبريوباراهيموليتكنب اجلينوليتكس الفيبريو يليه ساعة
كامبللى  الفيبريو وأخيرا خالل ٧٢ ساعة فى هار الفيبريو ثم ساعة ٦٠ خالل اجلمبرى

ساعة. ٩٦ خالل
بالفطريات اليرقات إصابة  كانت املشاكل أهم أن اظهر لليرقات امليكروسكوبى الفحص *

اجلمبرى فى حالة بينما فحصها، مت التى اليرقات من ٪٢٠ - ٥٠ اإلصابة نسبة كانت حيث
على بنية وسوداء بقع وجود اخلياشيم اسوداد مرض هى املشاكل أهم كانت البالغ

الكيتينى. الغطاء
حساسة كانت امليكروبات أن تبني  حيث املعزولة للميكروبات احلساسية اهتبار إجراء مت  *

والنيتروفيورانتون. امفتيكول والكلور للجنتاميسني



¿ - 7 -

á``eó≤ŸG

وتؤدى انتاجية اللنب فى الشديد إلى االنخفاض التى تؤدى املشاكل الضرع من أهم التهاب أن -
التهاب أن القطيع. من كبير عدد استبعاد إلى وأيضا الغذائية اللنب مكونات تغيير فى الى
به حيث يكون االصابة تدل على قد اكلينكية عالمة أى يعطى ال االكلينيكى حتت الضرع
العدوى النتشار مصدرا املصاب احليوان  خاللها يكون الزمن  من لفترة طبيعى  اللنب  افراز
ان ذلك  على فيها عالوة التحكم وصعوبة املشكلة تضخم  الى يؤدى مما  القطيع افراد بني
ببعض اصابته الى يؤدى قد مما هذه االلبان عند تناوله االنسان تصيب قد امليكروبات بعض
افضل لتحديد االكلينيكى حتت الضرع التهاب عن الدراسة هذه اجريت ولذلك االمراض.
بني الكامن الضرع اللتهاب املبكر لالكتشاف عمليا استخدامها ميكن والتى واسرعها الطرق

االصابة. لهذه املسببة امليكروبات انواع احلالبة وحتديد احليوانات
أعطت ١٦٠  و ٣٠ جاموسة عينة لنب ٦٠ بقرة أعطت ٢٤٠ عدد على الدراسة هذه اجريت -
الكامن الصرع التهاب حاالت تواجد مدى ملعرفة الشرقية مبحافظة القرى من بعض فى لنب عينة
على احليوانات هذه اختيار ومت احليوانات املصابة دم وفى النب فى الكيميائية التغيرات ومعرفة
الضرع التهاب عن  الكشف  مت وقد الضرع.  فى اكلينيكية  التهابات  أى من تعانى ال أنها 

االختبارات اآلتية: باستخدام الكامن أو االكلينيكى حتت الكامن

´ô°†dG ÜÉ¡àdG ≈∏Y á«µ«æ«∏cEG á«LƒdƒKÉH äÉ°SGQO

á«bô°ûdG á¶aÉ ≈a ¢SƒeÉ÷Gh QÉ≤HC’G ≈a iÒàµÑdG

مكاوى طبيبة/سعاد أحمد محمد

الزقازيق جامعة - البيطرية الطبية العلوم كلية

√GQƒàcO

االلتهاب الضرع (شالم) كاليفورنيا اختبار املعدل، سايد هوايت اختبار الكلورين، نسبة -
فى اإلصابة نسبة أن الفحوصات هذه أظهرت وقد املباشر. اجلسمى  اخللوى العد  واختبار 

.٪٤٥ هى فى اجلاموس االصابة نسبة ٤٠٪ وأن هى االبقار
فى معنوية ووجد زيادة اللنب حدثت فى التى التغيرات قمنا بقياس النتائج هذه وللتأكد من -
فى معنوى وانخفاض والصوديوم االلبيومني ونسبة هيدروجينيز دى الالكتيت انزمي نسبة
عن االبقار فى الفحص البكتريولوجى اسفر قد واملاغنسيوم. والبوتاسيوم الكالسيوم نسبة
القولونى  وامليكروب السبحى وامليكروب العنقودى امليكروب وهى ميكروب ١٥٩ عزل
٪٢٧ و ٪٣١  ،  ٤٤ و ٪٧٥،٢٠ بنسبة والكورينبكتيريا والكليبسيال والكلوستريديوم

هذه  وكانت ميكروب  ٩٤ تواجدت حني فى التوالى  على ٪٤ ،٤ و ٪٦، ٢٨ و ٪١٠ و
بكتيريا وميكروب ٦٪ و١٩٪ و ٪٣٦ و ٪١٨ بنسب اجلاموس لنب عينات فى امليكروبات
امليكروب عزل امكن كما اجلاموس. من الكلوستريديوم نعزل ولم ٪١٠ بنسبة الكررين
قولونى وعنقوى مع ، ٪٥،١٢ بنسبة السبحى امليكروب مع مختلطا فى االبقار العنقودى
بنسبة كلوستريديوم مع كليبسيال ،٪٣٫١٢ بنسبة مع قولونى كليسيال ،٪١٣٫٥٤ بنسبة
فى عزل مت حني  فى  .٪٥٣٫١٢ بنسبة باكتريا الكورين مع السبحى وميكروب ٪٤٫١٦
العنقودى امليكروب ، ٪٤٫١٦ بنسبة القولونى وامليكروب السبحى  وامليكروب اجلاموس
،٪٨٫٣ بنسبة السبحى  مع كيبسيال ،٪ ، ٪١٦٫٦ بنسبة السبحى  امليكروب مع مختلطا
شكل وكانت مختلطة فى ٪٥٫٥٥ بنسبة الكورينياكتريا مختلطا مع العنقودى امليكروب
النحو على  االبقار فى ثالثى شكل عن عبارة مختلطة امليكروبات هذه ووجدت ثنائى.
بنسبة القولونى  وامليكروب  السبحى  امليكروب  مع مختلطا العنقودى امليكروب اآلتى:
،٪٤٫١٦ بنسبة والكلوستريديوم السبحى  وامليكروب العنقودى امليكروب ، ٪١٥٫٦٢
وجد اجلاموس فى أما ،٪٢ بنسبة والكلوستريديوم القولونى وامليكروب العنقودى امليكروب
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انواع اربعة عزلت وأيضا ،٪٥٫٥٥ بنسبة والكورينبكتيريا والكليبسيال القولونى امليكروب
والكورينبكتيريا والكليبسيال القولونى وهى امليكروب االبقار فى امليكروبات مختلطة من

.٪٤٫١٦ بنسبة العنقودى وامليكروب
بنسبة احلمراء  الدم كرات عدد فى معنوى نقص وجد املصابة احليوانات فى الدم بفحص -
فى وزيادة (٪١٢٫٢٦) و (٪١٥٫٩) بنسبة الهيموجلوبني نسبة و (٪٣٧٫٩) و (٪٣٢٫٧٥)

االبقار واجلاموس. من كل فى (٪١٦٫٥٦) و (٪١٢٫٨٦) بنسبة البيضاء الدم كرات عدد
االلكالني انزمي نسبة فى معنوية زيادة وجد املصابة  للحيوانات السيرولوجى  وبالفحص -
بنسبة االلبيومني نسبة فى معنوى معنوى ونقص (٪٦٤) و (٪٤١٫٢٦) بنسبة فوسفاتيز
االبقار كل فى (٪٢٢٫٨٧) و (٪١٤٫٧) بنسبة والبوتاسيوم (٪١٨٫٤٧) و (٪١٧٫٤)
واملاغنسيوم الكالسيوم من كل نسب فى معنوى تغيير يوجد ال التوالى ولكن على واجلاموس

الدم. فى الصوديوم أو
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البيولوجية للمكافحة كمثال (٢ دبليو (الرومن البروبيوتك تأثير ملعرفة الدراسة هذه أجريت -
القولونى كميكروب وامليكروب بكتيرى كمضاد الدانوفلوكساسني القولونى، للميكروب
وكذلك التحويل ونسبة العليفة إستهالك ومعدل الدجاج وزن  على تأثيرهم  ملعرفة معدى 
اخللوية واملناعة الدم وكيمياء البضاء عدد وتصنيف خاليا الدم كل منهم على معرفة تأثير

املصاحبة. املرضية والتغيرات
إلى ٧  الكتاكيت هذه قسمت وقد يوم عمر ١٠٥ كتكوت عدد على التجربة هذه أجريت -

كتكوت: ١٥ كل مجموعة مجموعات متساوية
للتجربة. ضابطة كمجموعة معاملة بدون تركت : ¤hC’G áYƒªéŸG *

  ٤) القولونـــى بامليكروب احلصالــــة داخل لها جتريبية عـــدوى إجــراء مت : á«fÉãdG áYƒªéŸG *

متتاليني. يومني ملدة يوم عمر ١٤ عند حى) ١٠ ٨   ميكروب *

حتى يوم عمر شرب) من ماء (١/٢جم/لتر دبليو ٢ رومن : أخذت áãdÉãdG áYƒªéŸG *

يوم. ٣٥ عمر
من  ابتداء متتالية ملدة ٣ أيام اجلسم وزن من مجم/كجم ٥ دانوكس : أخذت á©HGôdG áYƒªéŸG *

يوم. ١٨ عمر

ÒKCÉJ ≈∏Y á«æ«∏cEG á«LƒdƒKÉH äÉ°SGQO

êÉLódG ≈a ∂Jƒ«HhÈdG

محمد نصر الدين طبيب/ نصر عبدالوهاب

الزقازيق جامعة - البيطرية العلوم كلية

√GQƒàcO

عمر حتى يوم عمر من شرب) /لترماء (١/٢ جم دبليو٢ رومن : أخذت á°ùeÉÿG áYƒªéŸG *

عند  حى) ١٠ ٨   ميكروب *  ٣) القولونى بامليكروب لها جتريبية عدوى إجراء وامت يوم ٣٥
متتاليني. يومني ملدة يوم ١٤

١٠ ٨   ميكروب  *  ٣) القولونى بامليكروب لها جتريبية إجراء عدوى : مت á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG *

(١جم/لتر ماء شرب) ٢ بالرومن دبليو عوجلت ثم متتاليني ملدة يومني ١٤عمريوم عند حى)
متتالية. أيام ثالثة ملدة يوم ١٨ عمر عند

١٠ ٨   ميكروب  *  ٣) القولونى بامليكروب لها جتريبية إجراء عدوى : ثم á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG *

(٥ مجم/كجم  بالدانوفلوكساسني عوجلت ثم متتاليني يومني ملدة يوم ١٤عمر عند حى)
متتالية. أيام ثالثة ملدة يوم ١٨ عمر عند حى) وزن

التحويل معامل  حساب مت ثم األسبوعى ملعرفة االستهالك يوميًا املستهلكة العليقة  وزن  - مت
الدجاج. وزن فى األسبوعية الزيادة على للعليقة األسبوعى بقسمة االستهالك وذلك

نهاية عند القلب مر الدم عينات جتميع بعد وذلك مجموعة من كل دجاجات خمسة ذبح مت -
من عينات التوقيتات نفس فى أخذ الدجاج.  عمر من واخلامس  والرابع  الثالث األسبوع

والقلب. األمعاء ، البيرسه التيموسية، الغدة ، الطحال الكبد، الكلى،
خمول، الريش، فى عانت من خشونة والسادسة الثانية املجموعة من كال أن النتائج أظهرت -
عليها تظهر فلم األخرى األخرى التنفس. أما املجموعات فى إسهال وسرعة للشهية، فقدان

أعراض مرضية تذكر.
إلى ذلك وقد أدى الغذائى واالستهالك نقص فى الوزن أظهرت والسادسة الثانية - املجموعتان
املجهرى بالفحص النتائج تأكدت وقد واخلامس الرابع فى األسبوعني التحويل معدل سوء
كال إستخدام أدى  البيضاء.  الدم خاليا لبعض ارتشاح مع  ليفى نسيج وجد حيث لالمعاء
حتسن  إلى القولونى امليكروب ضد والدانوفلوكساسني كعالج كوقاية ٢ دبليو الرومن من
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مقارنة واخلامس الرابع األسبوعني فى وذلك التحويل ومعدل واالستهالك الغذائى فى الوزن
بامليكروب القولونى. املعدية باملجموعة

متعادلة اخلاليا البيضاء،  الدم خلاليا  الكلى العدد فى معنوية زيادة الثانية املجموعة أظهرت
حدثت بينما الثالث األسبوع فى وذلك النواه وحيدة واخلاليا الليمفاوية  اخلاليا  الصبغة،
النواة وحيدة واخلاليا الصبغة  متعادلة  اخلاليا البيضاء،  الدم خلاليا الكلى العدد فى زيادة
فى وحيدة النواة واخلاليا الصبغة متعادلة اخلاليا فى أستمر النقص وقد الرابع. األسبوع فى
هذه أكد وقد الضابطة باملجموعة مقارنة الليمفاوية اخلاليا نقصت بينما اخلامس، األسبوع
الكلى للعد وبالنظر والطحال التيموسيه والغدة البيرسه فى ليمفاوى نفاذ وجود النتائج
البيضاء واخلاليا الدم خلاليا العد الكلى فى معنوية وجد زيادة البيضاء الدم خلاليا والنوعى
الضابطة. باملجموعة باملقارنة الثالثة املجموعة فى وذلك التجربة فترة مدار على الليمفاوية
التيموسيه الغدة (البيرسه، الليمفاوية الهستوباثولوجى لألنسجة النتائج الفحص أكد وقد
املجموعة الرابعة أما غير سوى على نحو للخاليا الليمفاوية تكاثر أظهرت حيث والطحال)

الدم البيضاء. خلاليا والنوعى الكلى العدد فى معنوى أى تغير تظهر فلم
فترة مدار على الصبغة متعادلة  اخلاليا فى نقص اخلامسة باملجموعة النتائج مقارنة وعند   -
الرابع األسبوعني  فى النواه وحيدة اخلاليا ونقص الليمفاوية اخلاليا عدد زيادة مع التجربة
تكاثر ووجود اخلامس. األسبوع فى البيضاء  الدم خلاليا الكلى العدد زاد بينما واخلامس
النتائج. أكد والطحال التيموسية والغدة البيرسة فى سوى غير نحو على الليمفاوية للخاليا
الدم البضاء لصورة املختلفة القياسات معنوى فى كل تغير أى السادسة املجموعة تسجل لم
فى نقص  أظهرت فقد السابعة املجموعة أما  الثانية. باملجموعة  مقارنة  التجربة مدار على
واخلامس والرابع  الثالث  األسبوع  فى وذلك النواه  وحيدة  واخلاليا الصبغة متعادلة اخلاليا
بينما زادت التجربة فترة مدار على البيضاء الدم خلاليا الكلى العدد  نقص ذلك من وأكثر

الثانية. باملجموعة مقارنة اخلامس األسبوع فى الليمفاوية اخلاليا

الطبيعية الضابطة مقارنة باملجموعة للمجموعة الثانية وظائف الكبد حتاليل أظهرت نتائج -
أمينوتر واألالنني اجللوبيولني من كل زاد بينما اجللوبيولني الزالل إلى ونسبة الزالل فى نقص

فترة التجربة. مدار على أمينوترانسفيريز واألسبرتيت انسفيريز
للخاليا وإرتشاح البابيه املنطقة فى ليفى منو وجود الباثولوجى الفحص نتائج وأظهرت -
لبعض تخثرى تنكرز املستديرة ووجود للخاليا جتمع منطقة إلى باإلضافة الصبغة متعادلة 
نسبة فى ونقص اجللوبيولوين فى زيادة أظهرت فقد الثالثة املجموعة وأما الكبدية. اخلاليا
الطبيعية أظهرت الضابطة باملجموعة مقارنة التجربة فترة مدار اجللوبيولني على إلى الزالل
ثرانسفيريز أمينو األالنني فى األسبوع الثالث فى مؤقتة زيادة الرابعة وجود املجموعة نتائج

أمينوترانسفيريز. واألسبررتيت
الزالل الزاللونسبة زيادة فى املجموعةاخلامسة أظهرتنتائج املعدية الثانية باملجموعة -باملقارنة
أمينوترانسفيريز االالنني معدل نقص واخلامس. الرابع األسبوعني فى وذلك اجللوبيولني إلى
املجموعة تظهر لم التجربة. فترة مدار على السيرم فى أمينوترانسفيريز واألسبرتيت
التجربة. فترة مدار على الثانية باملجموعة مقارنة الكبد وظائف فى تغيرات أى السادسة
بنسيج ليفى الكبد غشاء سمك فى زيادة مع البيضاء الدم خلاليا كثيف متخلل جتمع ووجود
الزالل ونسبة الزالل من كال فى زيادة السابعة املجموعة أظهرت نتائج النتائج. أكد سميك
اخلامس األسبوع فى اجللوبيولني نقص بينما الرابع واخلامس األسبوعني فى اجللوبيولني إلى
فى األسبوعني أمينوترانسفيريز واألسبرتيت أمينوترانسفيريز االالنني فى نقص إلى باإلضافة
املرارية القناة خاليا  منو فى  ومتثلت بالكبد ظهرت التى البناء ومحاولة واخلامس. الرابع

النتائج. أكدت صغيرة مرارية قنوات لتصنع
وحمض الكرياتينني معدل فى زيادة وجود عن الثانية للمجموعة الكلى وظائف نتائج أظهرت -
األسبوعني الرابع فى العضوى الفسفور غير فى زيادة التجربة بجانب فترة مدار على البوليك



¿ - 11 -

الضابطة. مقارنة باملجموعة واخلامس الرابع األسبوعني فى الكالسيوم نقص بينما واخلامس.
النتائج هذه  الكلى فى املوجودة الباثولوجية للتغيرات املجهرى الفحص نتائج أكدت وقد
لألنابيب املبطنة  للخاليا  تخثرى بتنكرز متثلت التابية غير شديدة  تغيرات وجدت حيث
الكلى مقارنة وظائف فى تغير أى تظهر لم الثالثة املجموعة أنزفة شديدة. وجود مع الكلوية
وحمض الكرياتينني معدل فى مؤقتة زيادة أظهرت الرابعة املجموعة الضابطة. باملجموعة

األسبوع الثالث. فى وذلك البوليك
نقص بينما الكالسيوم فى زيادة اخلامسة املجموعة نتائج أظهرت باملجموعة الثانية - مقارنة
املجموعة واخلامس. الرابع األسبوعني فى البوليك وحمض والكرياتنني العضوى غير الفسفور
النتائج وهذه التجربة. فترة على مدار الكلى فى وظائف معنوى تغير أى تظهر لم السادسة
استحاالت وجود أظهر والذى الباثولوجية للتغيرات امليكروسكوبى بالفحص  تأكيدها مت
فى زيادة أظهرت السابعة املجموعة الكلوية. لبعض األنابيب تكسير وجود مع بينية مائية
فى البوليك وحمض والكرياتتينني العضوى غير الفسفور فى لنقص باإلضافة الكالسيوم 

واخلامس. الرابع االسبوعني
من كل فى نقص وجود النتائج أظهرت الثانية املجموعة فى الدهون صورة  إلى  بالنظر  -
واملنخفضة عالية الكثافة الدهنية والبروتينات الثالثية واجللسريدات الكلى الكولستيرول
أظهرت التجربة. فترة مدار على الكثافة إنخفاض شديدة الدهنية والبروتينات الكثافة
البروتينات الدهنية الثالثية، اجللسريدات الكلى، الكولستيرول فى نقص الثالثة املجموعة
التجربة. بينما فترة مدار على الكثافة إنخفاض شديدة الدهنية والبروتينات منخفضة الكثافة

الدهون. صورة فى معنوى تغير أى تظهر لم الرابعة املجموعة
فى زيادة اخلامسة املجموعة نتائج أظهرت القولونى بامليكروب املعدية  باملجموعة باملقارنة -
فى واخلامس األسبوعني الرابع فى الكثافة عالية الدهنية والبروتينات الكلى الكولستيرول

النقيض أظهرت على الدهون: صورة فى معنوى تغير أى السادسة املجموعة تظهر لم حني
الرابع األسبوعني فى وذلك الدهون صورة قياسات كل فى زيادة السابعة املجموعة نتائج

الثانية. باملقارنة باملجموعة واخلامس
اخلاليا حتول معدل فى وجود نقص أثبتت الثانية للمجموعة احللوية املناعة نتائج مبشاهد  -
نتائج أظهرت بينما التجربة. فترة مدار على القتل ونسبة البلعمية الليمفاوية ونسبة اخلاليا
نتائج املجموعة تظهر فى حني لم الفترة. نفس املعامالت خالل زيادة فى هذه الثالثة املجموعة
املجموعة وذلك باملقارنة بنتائج اخللوية املناعة اختبارات نتائج فى معنوى تغير أى الرابعة

الضابطة.
á``````°UÓÿG

تأثير أى له يكن لم (٢ دبليو (الرومن البروبيوتك استخدام أن البحث هذا من نستخلص -
للمناعة. كما محفز تأثير وكان له الكبد والكلى. البيضاء ووظائف الدم خاليا على سلبى
وأكثر اآلدمى. لإلستهالك الدجاج أكثر مالئمة حلوم يجعل مما الدهون صورة نقص فى أحدث
استخدام كان وقد القولونى. للميكروب املقاومة زيادة إلى املناعة حتفيز أدى لقد ذلك من
استخدامه من تأثيرًا أكثر  القولونى امليكروب  كوقاية ضد  دبليو٢) (الرومن البروبيوتك
وظائف الكبد فى عابرة تغيرات حدوث إلى أدى فقد الدانوفلوكساسني استخدام أما كعالج.
القولونى امليكروب عالج إيجابى فى تأثير الدانوفلوكساسني له ذلك فإن من وأكثر والكلى.

الدجاج. فى
القولونى امليكروب كوقاية ضد دبليو٢) (الرومن البروبيوتك باستخدام نوصى ولذلك -
كعالج. الدانوفلوكساسني تأثير فاق كوقاية تأثيره فإن وكذلك كعالج. استخدامه من أكثر
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من تعرنى التى املناطق فى خاصة ، التطور مشاريع أهم من واحد السمكى االستزراع - يعد
كثير من فى لالستزراع ادخلت التى البلطىمن أهم األسماك وأسماك احليوانى، البروتني نقس
أسماك  Oreochromis niloticus أعلى النيلى البلطى مصر، ففى العالم. حول الدول
فى كذا وقنواتة وفروعة النيل نهر فى وبكثرة توجد فهى انتشارا وأكثرها إنتاجية العذبة املياه
للتوسع األسماك من النوع هذا خصوصية وترجع والشروب. العذبة املصرية البحيرات كل
القاسية البيئية املتغيرات مع وتأقلمها مقاومتها بخاصية أفراده متتع الى بنجاح استزراعة فى

العلمية. البحوث من كثير فى شائع عنصر فهى لذا
قاتلة أنها اال الضارة القضاء على اآلفات فى اقتصادية اآلفات لها أهمية مبيدات أن ورغم هذا -
احليوانات خاصة على الضار بدراسة تأثيرها االهتمام كان لذا البيئة، الكائنات فى من لكثير
أنهار من املائية املسطحات الوصول الى فى السهل طريقها جتد املبيدات هذه أن حيث املائية،
ولكن لألسماك فقط ليس القاتل الضرر مسببتا املزارع وأحواض وقنوات كذا البحيرات وترع

املائية. الكائنات جلميع
من إلثنني قاتلة التحت للتركيزات الضار األثر على للوقوف احلالية الدراسة أجريت وقد -
فى مقاومة والذى يستخدم (carbofuran) الكربوفيران مبيد أحدهما اجلهازية املبيدات
ملقاومة يستخدم  والذى  (Fuji-One) ون فيجى واآلخر (النيماتودا)  اخليطية  الديدان 

á«∏°SÉæàdG IAÉØµdG ≈∏Y äÉaB’G äGó«Ñe ¢†©H ÒKCÉJ

∑Éª°SC’G ≈a á«Lƒdƒ«°ùØdG äGÒ¨àdGh

الذهبى شفيق األحمدى طبيب/محمد

الزقازيق جامعة - الزراعية العلوم كلية

Òà°ù¸Ée

ارتباط لها التى والهستولوجية والبيوكيميائية الفسيولوجية النواحى بعض على الفطريات،
األرز حقول فى املكثف إلستخدامهما نظرا النيلى  البلطى  ألسماك التكاثرى باألداء وثيق

األخرى. احملاصيل من وغيره
للمبيدين  ساعة  ٩٦ بعد البالغه النيلى البلطى أسماك  لنصف القاتلة  اجلرعة تعني  فبعد -
ون"  "للفيوجى و ٦٫٠٥ ميكروجرام "للكربوفيران" ٣٫٠٤ مليجرام أنها وجد والتى معمليا
و٦/١  و١٢/١ (الكربوفيران) األول للمبيد منها  ١٠/١ ،٢٥/١ ،٥٠/١ اختبار مت
أثناء  النيلى البلطى إناث وذكور على تأثيرهما ون) لدراسة (الفيجى الثانى و٣/١ للمبيد

مايو. نهاية الى ابريل أول من الفترة فى التكاثرية دورتها
è````FÉàædG

مما سلوكها فى واضطرابا صدمة تعرضها للمبيدات بداية فى أظهرت األسماك ولقد -
عشوائية متزنة غير حركات من تأديه مبا ذلك جليا التنفس وظهر فى ضيق  من تعانية
شعورا وأبدت هدأت ما  سرعان ولكن للمبيدين العالية التركيزات  مع خاصة وسريعة

واخلمول. باالستكانة
الهدام الضار األثر عليها للمبيدات ظهر تعرض األسماك من شهرين التجربة وبعد نهاية وفى
سواء، حد على واالناث على الذكور املجربة من التركيزات ألى تعرضها إثر متفاوت ومبدى

كالتى:- عليها املتحصل وكانت النتائج
الهيموجلوبني ومحتوى (RBCs) احلمراء الدم كرات عدد فى ملحوظ معنوى غير نقصان -
التعرض وبعد  األسماك وأناث لذكور (Hct) الدم  فى  الهيماتوكريت ونسب   (Hb)
متوسط على  بالتالى النقصان هذا انعكس وقد للمبيدين. املطبقة التركيزات من ألى
الدم فى  الهيموجلوبني تركيز متوسط كذا (MCH) الدم خاليا فى الهيموجلوبني كم
احلمراء الدم كرات حجم متوسط الى باالضافة (Ci) الدم لون معامل غير (MCHC) هذا

املعروفة. من حاالت األنيميا ألى األسماك تعرض ببداية قد مما ،(MCV)
املختلفةتسببتفىزيادةمعنوية بتركيزاتها و"الفيوجىون" غيرأن مبيدات:الكربوفيران" -هذا
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.Hyperglycemia بـ يعرف ما النيلى وهو وإناث البلطى ذكور فى دم السكر ملستوى
الالزمة للطاقة احلرج اإلحتياج لتواجه األسماك  من فسيولوجية كاستجابة هذا يفسر وقد

والعضالت. جليكوجن الكبد تكسر بزيادة وذلك من املبيدات بأى ملواجهة التسمم
   AST األمني، الناقلة ملجموعة اإلنزميات نشاط عالية فى معنوية زيادة أيضا حدث وقد هذا -

الضابطة. املجموعة أفراد بقيم باملقارنة املعاملة األسماك هذه نفس فى (ALT
الدم فى والكرياتينني اليوريا مستوى على كذلك املعنوية الداللة ذو الزيادة هذه وانطبقت -
باملبيدات. بعد معاملتها وظائف كليتيها اختالل على يدل مما وإناثها ذكورها األسماك هذه

احلالية الدراسة أظهرت فقد النيلى البلطى أسماك  لكبد النسيجية الدراسة بخصوص أما -
فى واملميز املنتظم  النسيجى تركيبة للكبد  كان أن فبعد  ومدمر. ضار تأثير للبيدين أن
فى األسماك زادت حتللية جتاوييف خلوية ظهور بدأ املبيدين. من بأى معاملة األسماك الغير
حتللية بؤر الى إنتشار و"الفيوجىون" مما أدى من "الكربوفيران" العالية للتركيزات املعرضة
املتنامى وااللتهاب النزف الى باالضافة التسلسلى وترتيبها انتظامها الكبدية اخلاليا أفقدت

البنكرياسية. للوحدات
التحلل مظاهر من الكثير (املبايض) واألنثوية (اخلصى) الذكرية املناسل إنتاب وقد -

كذلك. والتدمير
á``````°UÓÿG

وخاصة اآلفات مبيدات ملختلف  العشوائى االستخدام من احلد البد أنه هذا  من نستخلص   -
والتى تتسرب ( ون الفيجى (مثل والفسفورية الكربوفيوران) (مثل الكربامات مركبات 
تأثير لها ملا الزراعية احلقول فى اآلفات ملقاومة استخدامها املائية بعد واملسطحات الى املجارى

خاصة. بصفة واألسماك املائية األحياء على مدمر
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السابقة الوالدات وعدد نوع الوالدة ، العمر ، كمية إدرار اللنب تأثير لدراسة العمل خطط هذا -
تشخيص للجاموس وكذلك التناسلية النفاس والكفاءة فترة على اجلسم حالة دالالت وكذلك
قياس الى  باإلضافة املبايض وخمول الصامت الشياع بسبب حتمل لم التى احلاالت وعالج
بعد  الـ ٩٠  اليوم وحتى الوالدة بعد  أيام ١٠ كل اللنب فى البروجستيرون  هرمون  مستوى

بدع الوالدة. ما فى فترة التناسلية معرفة الكفاءة الوالدة وكذلك
هذه  وقسمت الشرقية مبحافظة  املصرى اجلاموس من ٨٨ عدد على الدراسة هذه أجريت -

اآلتى: احليوانات إلى
حيوان. وعددها ٣٩ hC’G¤ (العشار) áYƒªéŸG : ’hCG

حيوان. á«fÉãdG (الغير عشار) وعددها ١٧ áYƒªéŸG :É«fÉK

الصامت الشياع من تعانى الثانية فى األولى (٦) املجموعة (١٤) فى حيوان ٢٠ عدد يوجد -
عالجهم. ومت

حيوان. وعددها ٣٢ املبايض خمول من وكانت تعانى áãdÉãdG áYƒªéŸG :ÉãdÉK

مستوى  لقياس الوالدة بعد يوم أيام وملدة ٩٠ ١٠ كل احليوانات هذه من لنب عينة أخذ مت -
كما  الرحم إياب فترات ملتابعة أيام ١٠ كل الرحم فحص مت وكذلك البروجستيرون هرمون

¢SƒeÉ÷G ≈a ôKÉµàdG ≈∏Y äÉ°SGQódG ¢†©H

IO’ƒdG ó©H Ée IÎa QÉÑàY’G ≈a  òNC’G ™e

نصر محمد عيد صبحى عصام طبيب/

الزقازيق جامعة - الطبية البيطرية  العلوم كلية

√GQƒàcO

الرحــم تلوث مدى ملعرفة الوالدة بعد العاشر اليوم فى الرحـم سائـل مــن عينة  أخــذ تــم
الصحية). الرحم (حالة

عن الدراسة هذه  أسفرت  وقد التناسلية  كفاءتها لدراسة احليرانات  هذه متابعة مت  -
التالية: النتائج

أول  ظهور الرحم، عدد األيام الالزمة إلياب على تأثير معنوى له ليس اللنب كمية أن لوحظ - ١
والثانية والثالثة. األولى املجموعة فى للحمل الوالدة من الفترة وكذلك شبق

فى املجموعة األولى  احلمل نسبة على معنوى تأثير له ليس صغير) أو (كبير السن أن وجد - ٢
فى ٪٦١ عنه الصغير السن فى أعلى ٪٦٤ احلمل نسبة فكانت الثالثة املجموعة فى أما

الكبير. السن
بالتبويض/حيوان، املصحوب الشياع مرات عدد حيوان، لكل التبويض مرات عدد كان -
متوسط كان وعلى العكس فى املجموعة الثانية أعلى الصامت/حيوان مرات الشياع وعدد

من الثانية (٤٧). (٨٠) أعلى األولى فى للتبويض اإلجمالى العدد
للتبويض، الالزم. الوقت الثالثة، إلى املختلفة من األولى التبويض دورات أن أيضا لوحظ وقد -
املجموعتني فى ثابت تركيز كان ألعلى للوصول الالزم والوقت مستوى بروجسيترون أعلى

والثانية. األولى
الثانية عن األولى املجموعة فى يبدو عالليا الطبيعية الدورة  نسبة احليوانات فى  أن ووجد -
األولى املجموعة فى أقل النسبة تكون القصيرة الدورات فى العكس وعلى (٪٦٦ ،٪٧٧٫٥)
فى (٪١٣ ،٪١٠) النسبة فكانت الطويلة الدورة فى ولكن (٪٢١ ،٪١٢٫٥) الثانية عن
والوقت للبروجستيرون أعلى تركيز أن تالحظ وقد على التوالى والثانية األولى املجموعتني
القصيرة الدورات خالل الثانية عن األولى املجموعة فى أعلى للوصول لهذا التركيز كان الالزم

الطبيعية. الدورات فى العكس وعلى والطويلة
فى أعلى الصامت الشياع نسبة الصامت، الشياع عدد التبويض، عدد إجمالى أن تالحظ -
فى املجموعة الصامت/حيوان أقل الشياع عدد متوسط وكذلك الثانية األولى عن املجموعة
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خالل أعلى الصامت الشياع نسبة كانت وقد الثانية (١٫٤) املجموعة عن (١٫٢) األولى
فى العكس وعلى الثانية عن األولى عن األولى املجموعة فى والثالث الثانى، التبويض
الثانية املجموعة عن (٨٢٫٠٥) األولى املجموعة  فى أقل النسبة تكون األولى التبويض

.(٪٨٨٫٢٣)
االرتفاع فى يبدأ األولى  املجموعة  فى اللنب فى  البروجستيرون هرمون مستوى أن تالحظ -

االرتفاع  فى يبدأ ثم الوالدة بعد ٦٠ الـ اليوم حتى الفحص فترات خالل واالنخفاض بانتظام
الـ ٩٠ بعد  اليوم فى ٠٫١٣ ثانوجرام/مللى) ± ٩٫٣٤) له مستوى إلى أعلى ليصل ويستمر
كذلك ويستمر بانتظام واالنخفاض االرتفاع فى يبدأ الثانية املجموعة فى وكذلك الوالدة
بعد   ٩٠ الـ  اليوم حتى نانوجرام/مللى)  ٢٫٠) حول يتراوح حيث ملحوظ ارتفاع بدون
من (أقل معدالته أقل فى البروجستيرون مستوى فيستمر الثالثة املجموعة فى  أما الوالدة

الوالدة. بعد يوم الـ ٩٠ فترة خالل نانوجرام/مللى ١٫٠
وتأكيدة فى اللنب البروجستيرون مستوى باستخدام اجلاموس فى احلمل فحص دقة أن لوحظ -

العشار. الغير عن العشار للحيوانات ٪١٠٠ ،٪٨٩٫٧٤ كان املستقيم طريق عن بالفحص



¿ - 16 -

á``eó≤ŸG

البركة وحبة والسليمارين لآلفنديا لسكر الدم اخلافض التأثير الدراسة لتقييم إجراء هذه مت -
على بهدف احلصول البركة وحبة السليمارين من كل مع اآلفنديا من وخليط حدة كل على
تأثير هذه دراسة مت ولدراسة ذلك اآلفنديا. لعقار احملتملة اجلانبية اآلثار لتجنب أفضل خليط
مؤشرات وبعض الدم صورة مؤشرات بعض الدم، فى السكر نسبة على منها وخليط النباتات
على عالوة اجلنسية الهرمونات بعض الدم وكذا الدهون فى نسبة وكذا والكلى الكبد وظائف
والقلب الكبد مثل األعضاء لبعض املتغيرات النسيجية املرضية دراسة وكذا األنسولني هرمون

واخلصى). والبنكرياس
منها ٢٠٠  الواحد البالغ وزن الفئران البيضاء ذكور ١١٠ من على عدد الدراسة هذه مت إجراء -

رئيسيتني. مجموعتني إلى تقسيمها ومت ، جرام ٢٥٠-
عشرة فئران. منها فرعية بكل واحدة مجموعات املجموعة األولى إلى ستة قسمت -

من محلول صمغ منها ١٪ فأر كل وأعطى ضابطة كمجموعة hC’G¤: استخدمت áYƒªéŸG (1)

متتالية. يومًا ٢٨ ملدة التراجاكانس
اجلسم  وزن من جم قدرها ٠٫٥٨مجم/١٠٠ بجرعة إعطاتها اآلفنديا مت :á«fÉãdG áYƒªéŸG (2)

متتالية. يوما ٢٨ ملدة املعدى األنبوب باستخدام الفم عن طريق
الفئران وزارن من بجرعة قدرها ٥٠مجم/١٠٠جم áãdÉãdG: أعطيت السليمارين áYƒªéŸG (3)

متتالية. يومًا ٢٨ وملدة الفم يوميًا طريق عن

äÉÑcôŸG ¢†©Ñd πªàëŸG ≈æ«°ùëàdG QhódG

ÉjóæaB’G QÉ≤©d á«ÑfÉ÷G QÉKB’G ≈∏Y

حمزة محمد مصطفى زكريا ريهام د/

الزقازيق جامعة - الطبية البيطرية  العلوم كلية

Òà°ùLÉe

اجلسم  وزن من قدرها ٠٫٢٥جرام/١٠٠ بجرعة البركة حبة أعطيت  :á©HGôdG áYƒªéŸG (4)

متتالية. يومًا ٢٨ وملدة يوميًا
السابق  اجلرعات بنفس  البركة حية مع اآلفانديا من خليط أعطيت :á°ùeÉÿG áYƒªéŸG (5)

الفم. طريق عن متتالية يومًا ٢٨ دكرها يوميا وملدة
السابق  اجلرعات السليمارين بنفس مع اآلفنديا من خليط إعطاؤها مت :á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG (6)

الفم. طريق عن متتالية يومًا ٢٨ ذكرها يوميًا وملدة
واحدة كل فرعية سبعة مجموعات إلى تقسيمها مت الثانية فقد املجموعة الرئيسية أما -

فئران. ١٠
كمجموعة ضابطة. وتركت متعادل أعطيت محلول :¤hC’G áYƒªéŸG (1)

البريتونى  الغشاء داخل احلقن  طريق عن استربيتوزوتوسني أعطيت :á«fÉãdG áYƒªéŸG (2)

ضابطة. كمجموعة عالج بدون وتركت جتريبيًا. السكر مرض إلحداث وذلك
بجرعة قدرها ٠٫٥٨  باآلفنديا عالجها جتريبيًا ومت السكر مبرض مصابة :áãdÉãdG áYƒªéŸG (3)

الفم. طريق عن متتالية يومًا اجلسم يوميًا وملدة ٢٨ وزن من جرام ١٠٠/ مجم
وملدة ٢٨  بالسيمارين يوميًا عالجها ومت جتريبيًا السكر مبرض á©HGôdG: مصابة áYƒªéŸG (4)

اجلسم. وزن من ٥٠مجم/١٠٠ قدرها بجرعة الفم طريق عن متتالية يومًا
بجرعج قدرها  البركة بحبة ومت عالجها جتريبيًا السكر مبرض مصابة :á°ùeÉÿG áYƒªéŸG (5)

يوم. اجلسم وملدة ٢٨ وزن من جرام ٠٫٢٥جرام/١٠٠
البركة  مع حبة اآلفنديا بخليط عالجها جتريبيًا ومت السكر مصابة مبرض :á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG (6)

. املدة اجلرعات السابقة ولنفس بنفس
بنفس  السليمارين مع اآلفنديا بخليط عالجها ومت السكر مبرض مصابة : á©HÉ°ùdG áYƒªéŸG (7)

املدة. ولنفس السابقة اجلرعات
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نهاية من والرابع الثالث الثانى، ، األسبوع األول نهاية بعد فأر من كل دم عينات جتميع مت -
وحجم الهيموجلوبني والبيضاء ونسبة احلمرء الدم كريات عد فى الستخدامها وذلك العالج.

ذكرها. السابق املؤشرات لعمل املصل فصل مت كما املضغوطة اخلاليا
:≈JB’G á°SGQódG èFÉàf äô¡XCGh

:AGôª◊G ΩódG äGôc ≈∏Y ÒKCÉàdG

الدم كريات فى معنوية تغيرات إحداث إلى منها وخليط املختلفة العالجات يؤدى إعطاء لم -
إصابة أدت بينما السكر مبرض مصابة الغير الطبيعية الفئران فى التجربة فترة خالل احلمراء
فترة طوال احلمراء الدم كريات  عدد فى معنوى نقص حدوث إلى  السكر مبرض الفئران

عوجلت  (التى الضابطة باملجموعة مقارنتها عند وذلك العالج) نهاية من أسابيع ٤) التجربة
باحمللول املتعادل.

:AÉ°†«ÑdG ΩódG äGôc ≈∏Y ÒKCÉàdG

أى حدوث إلى املختلفة العالجات تؤدى فلم البيضاء الدم كريات على للتأثير بالنسبة - أما
التجربة فترة الطبيعية طوال الفئران مجموعات فى البيضاء الدم عدد كريات فى معنوى تغيير
الدم كريات عدد فى معنوى نقص لها حدث والذى البركة بحبة املعاجلة عدا املجموعة فيما

الضوابط. مبجموعة مقارنتها عند األربعة األسابيع مدار على البيضاء
املجاميع جلميع بالنسبة  معنوى تغيير أى  يحدث فلم الهيموجلوبني  لتركيز  بالنسبة أما -
الضوابط مبجموعة  مقارنتها عند التجربة فترة  طوال  املختلفة  بالعالجات  املعاجلة الطبيعية

معاجلة. الغير الطبيعية
األالنني خميرة نشاط فى معنوى نقص حدث فقد الكبد وظائف على للتأثير بالنسبة أما -
بعد وكذلك نهاية العالج باآلفنديا من والرابع الثالث األسبوع نهاية بعد أمينوترانسفيراز

البركة. حبة من اآلفنديا مع بخليط املعاجلة املجموعة فى األولى الثالثة األسابيع نهاية

املجاميع جميع عالج  أدى فلقد  املصل فى الكلى البروتني نسبة  على للتأثير بالنسبة أما  -
ماعدا التجربة فترة طوال معنوى غير تأثير حدوث إلى املختلفة بالعالجات  الطبيعية
األسبوع بعد بالسليمارين املعاجلة واملجموعة الثالث األسبوع املعاجلية باآلفنديا بعد املجموعة
اآلفنديا بخليط املعاجلة واملجموعة الرابع األسبوع بعد بحبة البرك املعاجلة واملجموعة األول
البروتينات فى مستوى معنوية زيادة أظهرت والتى التجربة فترة طوال  البركة حبة +

الكلية باملصل.
الزالل مستوى فى معنوى نقص حدوث إلى باآلفنديا بالسكرى املجموعة املصابة عالج أدى -

العالج. بعد نهاية الثالث األسبوع نهاية بعد املصل فى
املجاميع جميع فى  العالجات أحدثت فلقد املصل فى اجللوبيولينات  ملستوى بالنسبة أما -

الطبيعية. الضوابط مبجموعة عند مقارنتها التجربة طوال فترة معنويًا الطبيعية تأثيرًا غير
السكر مستوى فى معنوية زيادة حدثت فلقد الدم فى السكر مستوى على للتأثير بالنسبة أما -
األول األسبوع وبعد الثالث األسبوع نهاية بعد بالسليمارين املعاجلة املجموعة فى الدم فى
املجموعة املعاجلة فى والثانى األول األسبوع وبعد البركة بحبة املعاجلة فى املجموعة والثانى

باملجموعة الطبيعية. مقارنتها عند والسليمارين باآلفنديا
املعاجلة بالعالجات الطبيعية املجاميع جميع فى األنسولني مستوى فى معنوى نقص حدث -

مبجموعة الضوابط. مقارنتها عند التجربة فترة طوال املختلفة
فى معنوى تغير أى حدوث عدم إلى املختلفة بالعالجات املجاميع الطبيعية جميع أدى عالج -

فى املصل. مستوى البولينا
الثالثية اجللسيريدات مستوى فى معنوية زيادة حدوث إلى السكرى جتريبيًا إحداث أدى -

املعاجلة. الضوابط مبجموعة مقارنتها عند نهاية العالج األربعة من األسابيع طوال
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√GQƒàcódGh Òà°ùLÉŸG çÉëHG(iô°ûÑdG Ö£dG á«∏c) πjƒ“ äÉYhô°ûe :’hCG

Ωá«∏µdG ´hô````°ûŸG º°SG≈°ù«FôdG åMÉÑdG

االفــــراد فــــى الدمـوى للتجلط احملفزة واحلالة االلتهاب دالئل
للعالج واالستجابه البد ناء

للتعليــــم العـــــالـــــــى مشـــروعــــــــات اوروبيــــــــة
Advanced Training and Life Learning 
Program in Applied Medical and Health 
Sciences

Egyptian Neonatal Safety Training Network 
(ENSTN)

الــــــــــوالدة  حــــديثــــــــى لسـالمـــــــة املصريـــــــة الشبكـــــة

اميان سعيد
البهائى

بلبل د/سارة

البنا د/ايهاب

بني مشروع
العلوم كلية

والطب
البشرى

 Medicine
عامة صحة

Medicine
طب

االطفال

١

٢

٣

STDF É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG ôjƒ£J ¥hóæ°U äÉYhô°ûe :É````«fÉK

Ω´hô````°ûŸGá«∏µdGåMÉÑdG

املمارسات على بعض للسيطرة تعليمى تداخلى برنامج
سي االلتهاب الكبدى توطن الى تؤدى التى

الطب
البشرى

د/امال البدوى ١
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iô°ûÑdG Ö£dG á«∏c √GQƒàcódGh Òà°ù¸ÉŸG çÉëHG πjƒ“ äÉYhô°ûe ™HÉJ : É```ãdÉK

Response to Study of antihypertensive 
treatment in obese versus non-obese 
(individuals) R٤

Relationship between central gama 
peripheral obesity and prevalence of 
cardiac disease as a result of ischemia 
and hypertension beween Egyptians 

Impact of obesity on the results of (cardial 
surgery in Egypt)R٢

Impact of obesity on the results of (cardial 
surgery in Egypt)R٢

حسينى ابراهيم اسامه د/

محمد د/عبداهللا

توفيق السيد عمرو د/

محمد جودة امانى د/

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

دكتوراه

١

٢

٣

٤

Ω´hô````````````````````°ûŸG ´ƒ°VƒŸGåMÉÑdG
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اإلحصاءات دلت وقد األنسانى. املجتمع منها يعاني التى املشكالت أكبر من يعتبرالعقم -
العقم حاالت من ٪٥٠ بنسبة واإلخصاب التلقيح عدم عن مسؤول الرجل أن والدراسات
النطاف (فقد  املنوية احليوانــات ضعف بسبب احلـــــاالت هـــــذه معظــم وتنشأ الزوجية

.( النطاف انتاج قلة -
وكما أثبت فاعلية ، لألورام املضادة اسيكلني االنثر مجموعة من األدرياميسني عقار - يعتبر
اجلسم وأعضاء  أنسجة على مضاد جانبى تأثير له فإن السرطانية األورام عالج فى كبيرة
أظهرت العقار بهذا املعاجلة الفئران أن الدراسات أثبتت وقد سمية اخلصية فى ذلك مبا املختلفة
، وزيادة املتحركة املنوية احليوانات نسبة فى وانخفاض ، املنوية احليوانات عدد نضوب فى
دورة من معينة مراحل فى املبرمج اخلاليا وموت املنوية، الشكلية للحيوانات التشوهات فى
زيادة ايضا كما لوحظ التستوستيرون. هرمون تركيز فى انخفاض املنوية وكذلك الظهارية
االكسدة مضادات نشاط وانخفاض فـــــى الدهيد) نداى (املالــــــو األكســــــدة نسبة نـــواجت

الفئران. فى
بحوالى يســاهم املنويــة احليوانــات علــى املؤكســدة ان تاثيــر املــواد الــى - وتشــير الدالئــل
بواسطة الشوارد العقم اساسيتني حلدوث اليتني وهناك امـــراض الذكورى مـــن ٪٣٠ - ٨٠

. االكسيجينية احلرة

á©eÉ÷ÉH ≈ª∏©dG åëÑdG ºYO ´hô°ûe :É```©HGQ
QƒcòdG óæY º≤©dG êÓY ≈a á«Yò÷G ÉjÓÿG ΩGóîà°SG á°SGQO

محمد حسينى د/راندا
الزقازيق جامعة - الطب كلية

دكتوراه

املنوية  للحيوانــات اخلارجى الــى تلف الغشــاء تــؤدى االكســينجينية احلــرة hCG’: ان الشــوارد

تؤثر  . É«fÉK البويضة على االندماج مع وقدرتها املنوية احليوانات حركة من يقلل والذى بدوره
الى يؤدى والذى املنوية النووى للحيوانات احلمض على مباشرة االكسيجينية احلرة الشوارد

اجلنني. فى اجلينات االبوية مبساهمة االخالل
:´hô°ûŸG á«Ø∏N

املختلفة األنواع  من العديد الى امللحوظ  التطوير على القدرة لديها اجلذعية -اخلاليا
من العديد فى ، وباالضافة إلى ذلك والنمو. من احلياة مبكر وقت خالل اجلسم خاليا من
دون تنقسم حيث ، الداخلى النظام إصالح نوع من مبثابة اجلذعية اخلاليا تكون األنسجة

األخرى. حدود اخلاليا
ان أو كخلية جذعية تستمر ان القابلية متتلك خلية كل  فان اجلذعية اخلاليا انقسام عند -
احلمراء الدم كرات خلية العضلية ، اخللية مثل تخصصا، اكثر وظيفة ذات اخرى خلية تعطى

املخية. اخلاليا او
واحليوان: فى اإلنسان اجلذعية نوعان من اخلاليا يوجد -

اجلسمية اجلذعية اخلاليا - اجلنينية اجلذعية اخلاليا -
الفئران. ذكور عند العقم عالج اجلذعية فى اخلاليا استخدام امكانية دراسة :Qƒ¶æŸG

منهــا املجتمع يعانــى التى املشــكالت أكبــر مــن : يعتبــر العقــم ≈``ãëÑdG ìÎ``≤ŸG á``«ªgCG

واالجتماعية  النفسية العواقب من املرض لهذا وملا . النامية الدول وخاصةفى  األنسانى 
الرجــال عند العقم لعالج مشاكــل جديـــدة طـــرق اكتشاف الــــى احلاجــــة فــــان السلبية

الضروريات. من يعتبر
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صممت ولقد األمراض من كثير لعالج السنني منذ االف الصبار والزجنبيل من كل يستخدم -
دواء مع مقارنة والزجنبيل الصبار من لكل احملتملة الواقية التاثيرات لتقيم الدراسة هذه
من بإعطاء جرعة جتريبيا للقرحة احملدثة مضادا قياسيني كمستحضرين لفيت وسكر رانتيدين

املخاطي. املعدة غشاء فى أثرهم وكذلك إندوميثاسني دواء
مباشرة  البريتونى احلقن في التجويف طريق عن / كجم) مجم إندوميثاسني (٣٠ اعطاء مت -
اعطيت األدوية وقد ساعة وعشرين اربع ملدة الصائمة اجلرزان فى املعدة بوابة فتحو ربط بعد
وهالم  ( /كجم مجم ٥٠٠) وسكرلفيت كجم) / مجم ٥٠) رانتيدين وهى املختبرة
الفم قبل  عن طريق كجم) (٥٠٠ مجم / الزجنبيل وخالصة كجم) / مجم ٤٠٠) الصبار
من مناسبة احجام جمع بهـــدف ساعــــــات أربــع ملدة املعدة بوابة فتحة ربط من دقيقة ثالثني

العصارة املعدية.
لألدوية املضاد للقرحــة احملتمــل والتأثير القرحــة إحــداث فى إندوميثاســني تأثيــر - مت تقييــم
و املعدية العصارة التقرح وحجم ودرجة القرحة معامل بقياس الوقاية وذلك وآلية املختبرة
أوكسيد وسوبر جلوتاثيون مستوى قياس من خالل وكذلك احلامض احلمض ونتاج تركيز
فى الفا للورم  املنخر  الدهون والعامل فوق اكسيد  كل من مستوى قياس وايضا ديسموتيز

. الدم مصل

AÉ°û¨H çóëŸG Qô°†dG ≈∏Y π«Hõæ÷Gh QÉÑ°üdG ÒKCÉJ
ájÉbƒdG á«dBGh ≈WÉîŸG Ió©ŸG

على منصور محمد املغاورى د/محمد
الزقازيق جامعة - الصيدلة كلية

è`FÉàædG

املعــدة بداللة جلدار املبطن املخاطــى الغشــاء فى بالغــاء ضــررا إندوميثاســني  ١- أحــدث دواء
وتركيز املعدية العصارة حجم فى أحدث ارتفاعا معنويا وكذلك التقرح ودرجة القرحة معامل
أوكسيد وسوبر جلوتاثيون مستوى فى معنويا انخفاضا وأيضا احلامض ونتاج  احلامض 
والعامل الدهون  اكسيد فوق مستوى فــــى معنـــوى ارتفـــــاح إلـــى باإلضافة ديسموتيز

الفا. للورم املنخر
تأثير وقائى  له أسبوع ملدة واحدة مرة ،بالفم) كجم / مجم ٢- إعطاء رانتيدين بجرعة (٥٠
إندوميثاسني وهو بدواء قرحةاملعدة احملدثة وفى املعدة غشاء فى ( احصائية داللة (ذو واضح
العصارة حجم فى ملحوظ بإنخفاض مصاحب التقرح ودرجة القرحة معامل نقص من تبني ما
مستوى فى معنويا ارتفاعا رانتيدين احدث كذلك . احلامض ونتاج املعدية وتركيز احلامض
مستوى حدوث انخفاض معنوى فى أيضا لوحظ قد . جلوتاثيون وسوبر أوكسيد ديسموتيز

الدهون. اكسيد سوبر
اســبوع  ملدة واحــدة مــرة ( بالفــم ، بجرعــة (٥٠٠ مجــم/ كجــم ٣- إعطــاء ســكر لفيــت
بدواء احملدثة املعدة وفى قرحة املعدة غشاء فى ( احصائية داللة (ذو واضح وقائى تأثير له
ملوحظ حدوث انخفاض مع ودرجة التقرح القرحة معامل من نقص وهو ما تبني إندوميثاسني 
مستوى فى معنويا ارتفاع سكرلفيت أحدث إعطاء كذلك احلامض ونتاج احلمض تركيز فى

. ديسموتيز أوكسيد وسوبر جلوتاثيون
اســبوع تاثير  ملدة واحدة مرة بالفــم) ، كجم / الصبــار (٤٠٠ مجم هالم إعطــاء ٤- أحــدث
بإندوميثاسني احملدثة املعدة قرحة املعدة وفى غشاء فى احصائية ) داللة (ذو واضح وقائى
انخفاضا الصبار هالم إعطاء يحدث لم . التقرح ودرجة القرحة معامل من نقص ما تبني وهو
احلامض ونتاج تركيز معنويا فى انخفاضا احدث ولكن املعدية العصارة حجم فى ملحوظا
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ديسموتيز. أوكسيد وسوبر مستوى جلوتاثيون معنويا فى ارتفاعا ايضا ولوحظ . احلمض

الفا. للورم املنخر والعامل الدهون اكسيد سوبر مستوى فى معنويا انخفاضا ايضا أحدث وقد
املخاطى. املعدة غشاء فى املعدى املخاط فى زيادة أحدث الصبار هالم إعطاء

مرة واحدة ملدة  بالفم) كجم ، مجم / بجرعة (٥٠٠ خالصة الزجنبيل إعطاء يحدث لم -٥
احصائية) داللة ذو وقائيا واضحا تأثير أحدث ولكن املخاطى. فىغشاءاملعدة قرحة اسبوع
معامل القرحة نقص من تبني ما وهو بإندوميثاسني احملدثة قرحة املعدة وفى غشاء املعدة فى
اى دون احلامض ونتاج احلمض تركيز فى معنويا انخفاضا لوحظ وقد  . التقرح  ودرجة 
مستوى فى معنويا ارتفاعا أحدثت الزجنبيل خالصة . إعطاء العصارة على حجم يذكر تأثير
سوبر فى مستوى املعنوى االنخفاض الى باالضافة ديسموتيز. أوكسيد اجللوتاثيون وسوبر
املخاط فى زيادة الزجنبيل خالصة أحدثت الفا. كذلك العامل املنخرللورم الدهون و اكسيد

املخاطى. املعدة غشاء املعدى فى
á°UÓÿG

إندوميثاسني دواء التىيحدثها الزجنبيللهما تأثير واقىضد قرحة املعدة الصبار وخالصة ١-هالم
املعدة. غشاء على

املعدة قرحة من احليوانات فى حماية وسكرلفيت هالم الصبار من أقوى الزجنبيل خالصة -٢
رانتيدين. قوة من أقل يزالون ال الثالثة ولكن

حموضة نقص أساســا إلــى إرجاعه ميكن الزجنبيل وخالصــة الصبار لهــالم الواقــى ٣- التاثيــر
األلتهابات. و املضاد لألكسدة نشاطهما وكذلك املخاط تركيز وزيادة املعدة

إجراء مع مراعاة املعدة قرحة من الوقاية فى مفيدان والزجنبيل الصبار يكون هالم وبذلك -٤
على  تساعد التى  املادة واستخالص املفيدة اجلرعة لتحديد واألبحاث  التجارب من  املزيد

املعدة. قرحة من الوقاية
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: å``ëÑdG ±ó``g

الصاحلية. حيث مدينة فى  واملياه للتربة البيئى التلوث وتقييم دراسة هو العام الهدف إن -
لعمليات مصدر أساسى هى والتى اجلوفية املياه نوعية فى تدهور امللوثات هذه خطورة تكمن

الصاحلية. مدينة فى التنمية
:´hô°ûŸG ≈a áeóîà°ùŸG πFÉ°SƒdGh ¥ô£dG: k’hCG

:ÉgOGóYEGh §FGôÿG ™«ªŒ ∫ÉªYCG-1

ســطحية والتحــت الســطحية اجليولوجيــة وإعــداد خرائــط املنطقــة - وقــد شــملت جتميــع
حوالى االجمالية املنطقــة مســاحة بلغت حيث املتوقعــة. ومصــادر التلــوث والهيدرولوجيــة

مختلفة. على أعماق مياه بئر ٩ باالضافة الى عدد ذلك . مربع متر  ٤٠كيلو
:á≤£æª∏d ≈¸ƒdƒ«÷G ≈MÉ°ùŸG ™aôdG ∫ÉªYCG-2

من للمنطقة اجليولوجى والتخريط املساحى بالرفع اخلاصة احلقلية القياسات جميع شملت وقد -
للقياسات شبكة و عمل واالبار الصخرية الوحدات ورفع وابعاد ومناسيب املنطقة ملوقع حتديد

اجليوفيزيقية.
: á≤£æª∏d ≈≤jõ«aƒ«÷G ≈MÉ°ùŸG ™aôdG ∫ÉªYCG - 3

للمنطقة الرأسية األرضية الكهربية املقاومة بقراءات اخلاصة احلقلية القياسات شملت وقد -
االحادى اجليوكهربى القياس وعمليات وبروفيالت محطات ومناسيب  ملواقع حتديد من

والدايبول. وشلمبرجير لفينر االبعاد والثنائى

√É«ŸG çƒ∏àd á«FÉe - á«FÉjõ«aƒ«L á°SGQO
ô°üe - á«bô°ûdG á¶aÉ á«◊É°üdG áæjóe ≈a á«aƒ÷G

العراقى فؤاد أحمد محمد أ.د/
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

والبحوث العليا الدراسات

العائد املرتقب مبخرجات اخلاص العلمى التقرير من االنتهاء مت فقد االعمال هذه ضوء - وعلى
وخرائط  قطاعات على شكل متكاملة نتائج وهى  االولى  املرحلة  فى البحثى املشروع من

التلوث ونوع امتداد لتقييم
è````FÉàædG

شكل نتائج متكاملة على استنتاج هو الثانية املرحلة فى البحثى املشروع من املرتقب - العائد
هى  لذلك املطلوبة  التنفيذية األعمال وأن التلوث. ونوع امتداد  لتقييم  G.I.S خرائط
التربة عينات اختبار وكذلك واملياة التربة عينات االختبارية وجتميع االبـــــار حفر  اعمال

العينات. وحتليل
:≈J’Éc ∫ÉªYC’G √òg ò«ØæJ ” ¬«∏Y AÉæHh

:√É«ŸGh áHÎdG äÉæ«Y ™«ªŒh ájQÉÑàN’G QÉH’G ôØM ∫ÉªYCG - 1

باملنطقة للتربة واملياه عينة ثالثون وجتميع عدد اختبارى ابار عدد ثالث حفر شملت وقد -
املتوقعة. التلوث ومصادر والهيدرولوجية سطحية  التحت اجليولوجية على للتعرف ذلك

كيلو متر مربع. ٣٠ حوالى االجمالية مساحة املنطقة بلغت حيث
:á≤£æª∏d áHÎdG äÉæ«Y QÉÑàNG-2

باملنطقة املتوقعة التلــوث مبصادر اخلاصـــة البتروفيزيقة القياســــــات جميع شــملت - وقـــــد
الصلة. الصخرية ذات الوحدات ومناسيب وابعاد حتديد موقع بهدف

:á≤£æª∏d äÉæ«©dG π«∏– ∫ÉªYCG - 3

االمالح ونسبة  الكهربية املقاومة بقراءات اخلاصة املعملية القياسات جميع شملت وقد -
العائد  اخلاص مبخرجات العلمى التقرير من االنتهاء فانة مت األعمال هذه ضوء وعلى املذابة.
. خرائط شكل على متكاملة نتائج وهى الثانية املرحلة فى البحثى املشروع من  املرتقب

التلوث. ونوع امتداد لتقييم .G.I.S
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:√É«ŸGh áHÎdG äÉæ«Y ™«ªŒh ájQÉÑàN’G QÉH’G ôØM ∫ÉªYCG-4

واملياه للتربــة عينة عشــر خمســة عدد وجتميع ابــار اختبارى ثالث عدد حفــر - وقــد شــملت
التلوث ومصادر والهيدرولوجية سطحية التحت  اجليولوجية  على للتعرف ذلك باملنطقة

كيلو متر مربع. ٢٠ حوالى االجمالية املنطقة مساحة بلغت حيث املتوقعة.
:á≤£æª∏d áHÎdG äÉæ«Y QÉÑàNG-5

األكسدة برك من املتوقعة التلوث مبصادر اخلاصة البتروفيزيقة القياسات جميع شملت وقد -
الوحدات الصخرية. ومناسيب وأبعاد موقع حتديد بهدف باملنطقة واملصارف

:á≤£æª∏d äÉæ«©dG π«∏– ∫ÉªYCG -6

األمالح ونســبة الكهربية املقاموة بقــراءات اخلاصة القياســات املعمليــة جميع - وقد شــملت
مبخرجات العائد اخلاص من التقرير العلمــى اإلنتهاء مت فإنه هذه األعمــال ضوء وعلى املذابــة
 G.L.S خرائط على شكل متكاملة وهى نتائج الثالثة املرحلة فى البحثى املشروع من املرتقب

التلوث. ونوع امتداد لتقييم
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الســوداء الســحابة مشــكلة عام من كل لألرز املنتجة الدول كبريــات كأحدى - تعانــى مصــر
بعض  تعانى كما قش االرز. حلرق نتيجة االرز حصاد أثناء موسم مصر تغطى سماء والتى
الى يهدف املشروع هذا فان لذلك للشرب. املياه الصاحلة فى حاد نقص مصر من فى املناطق
وفى حاالت نطاق واسع الشرب على مياه تنقية الستخدامهافى الزراعية املخلفات تطوير
اجتاهني: فى كيميائيا وتطويرها االرز قش من السيللوزيه املاده طريق استخالص عن الطوارىء
البكتيريا من املياه  لتطهير ôNB’Gh مستحبه الغير الذائبة االيونات ازالة الى يهدف ∫h’G

تطوير الى هذا املشروع يهدف كما الذائبة. العضوية املواد وإزالة الضارة الدقيقة والكائنات
املرشحات النوعية من هذه إلنتاج املتحدة باململكة سرى وجامعة الزقازيق جامعة التعاون بني

العالم. من بلدان العديد فى يستخدم واسع لكى نطاق على
:´hô°ûŸG á«Ø∏N

بكلية الزقازيق وكذلك جامعة العلوم بكلية الكيمياء بقسم السابقة االبحاث بعض أجريت -
الستخدامها األرز قش من املستخلصة السيللوزية املادة باجنلترا لتطوير الطبية والعلوم الصحة
املياه. على تنقية لتعمل املرشحات ملنظومة من تصميم اقتراح مت الشرب. كما مياه تنقية فى
املصرى ونقل هذا التصميم املجتمع خلدمة املشروع تفعيل هذا فكرة ظهرت بناء على ذلك
االجنبـــى الشريــــك ووافـــق الفعلـــــى التطبيق مرحلـــــة الــــــى املعملية مـــــن املراحــــــل
مببلغ املرشحات استخدام  على االهالى تدريب مرحلة وهو املشروع  من جزء متويل على

استرلينى. جنية ١٠٠٠٠

á«≤æàd äÉë°Tôªc πª©∏d á«YGQõdG äÉØ∏îŸG ôjƒ£J
A≈£ÑdG í«°TÎdG á«æ≤àH πª©J ±ô°üdGh Üô°ûdG √É«e

أحمد ابراهيم الشافى عبد د/
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

والبحوث العليا الدراسات

:Qƒ¶æŸG

مما  حرق بدون االرز  قش  من كبير جزاء استهالك على يعمل سوف املشروع  : ≈Ä«ÑdG-1

صحة املواطنني. وكذلك البيئة فى حماية يساهم
أن حيث امليــاه مجــال تنقية فى احلكومة علــى الضغوط املشــروع : يخفــض iOÉ``°üàb’G-2

مع بأنفســهم تنفيذها احملليــني للســكان وميكن منخفضة املرشــحات منظومة بنــاء  تكلفــة
من التدريب. قليل

:≈ãëÑdG ìÎ≤ŸG á«ªgCG

فى الدولة كاهل على احلمل من بعض ورفع التلوث من البيئة حماية الى املشروع يهدف
الشرب. مياه تنقية مجال

:´hô°ûŸG äÉLô

تنقية الــى تهــدف املرشــحات من مــن مجموعــة مكونــة منخفضــة محطــات ذات تكلفــة
الشرب. مياه

:´hô°ûŸÉH øjó«Øà°ùŸG

عامه. بصفة والبيئة الشرقية محافظة
:´hô°ûŸG ∞°Uh

ازالة على قادر لتصبح كيميائيا االرز قش من املستخلصة السيللوزية املواد تطوير يتم -
على تشكل ثم الدقيقة. الكائنات من املياه تعقيم الذائبة وكذلك العضوية واملواد االيونات
صاحله مياه إلنتاج وصخرية رمليه مرشحات من مكونة منظومة فى تستخدم هيئة مرشحات

مباشر. مصدر من للشرف
:´hô°ûŸG ±GógCG

الظروف  فى العمل على  قدرتها واثبات املواد إلنتاج  الالزمة املعملية التجارب  اجراء - ١
اجلوده العاملية. مقاييس مع يتوافق مبا املختلفة
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فى املنظومة لتجربة العربية مصر مختلفة من جمهورية مناطق فى املرشحات منظومة ٢-بناء
االنتاجية. قدراتها من والتأكد الواقع ارض

عند احلاجة. رفع كفاءتها وإعادة هذه احملطات وصيانة ومتابعة وتركيب فك على االهالى ٣-تدريب
êÉàfE’ ≥jRÉbõdG á©eÉ÷ á©HÉJ ¢UÉN ™HÉW äGP IóMh AÉ°ûfEGh ´GÎNG IAGôH π``é°ùJ-4

.É«ŸÉYh É«∏ èàæŸG ≥jƒ°ùJ ádhÉh ≈ÑæL’G ∂jô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH äÉë°TôŸGáeƒ¶æe

:áeóîà°ùŸG OGƒŸGh πª©dG á≤jôW

مائى. وسط الصودا فى االرز باستخدام طريقة قش من السليللوز استخالص ١-يتم
متحلقة. وغير متحلقة نيتروجينية السليللوز مبواد تعيم ٢-يتم

الكائنات الدقيقة. لقتل البيولوجية القدرة إلكسابها بالهالوجينات املادة املطعمه شحن ٣-يتم
املاء. فى الذائبة االيونات ازالة فى املادة املطعمة ٤-تستخدم

املياه. تنقية فى لالستخدام املواد صالحية للتأكد من املعملية اجلودة جتارب اجراء ٥-يتم
احلقل. الى الذهاب قبل مصغر على منوذج معملى على نطاق املرشحات منظومة تفعيل ٦-يتم

املنازل. من صغيرة مجموعة أو واحد منزل خلدمة املنظومة بناء ٧-يتم
العالية وكفاءتها لالستخدام صالحيتها من للتأكد عام مدى على املنظومة متابعة ٨-تتم

املنتجه. املياه لعينات منتظمة حتاليل باجراء وذلك
مع املنظومة كفاءة  ورفع شحن وإعادة وتنظيف صيانة أعمال على االهالى تدريب ٩-يتم

آلخر. وقت من الفنى الدعم تقدمي
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من الســرطان مرض أن احلديثة والتشــخيصية الطبية التقنيات جليا بإســتخدام - فقــد اصبــح
الدوريات نشرته ملا  طبقا  النامية. الدول  فى  وبصفة  العالم  دول كل فى  الشائعة االمراض
السرطان يتراوح بأمراض الوفيات فإن عدد املختلفة اإلحصائية واجلهات املتخصصة العلمية
النامية  الدول نصيب ويتراوح العالم مستوى على سنويا شخص مليون  ٩ الى   ٧٫٥ بني
تلوث مثل أنواعه بكافة  التلوث من كثيرة وذلك ألسباب النسبة. من هذه  ٪٨٥ من أكثر
أيضا والدهانات الطالء مصانع من الناجتة واألصباغ الزراعية باملبيدات واألغذية واملياه الهواء
من تنتج والتى واالمعاء والكلية الكبد سرطان إلى كبيرة بدرجة تؤدى التى العناصر الثقيلة
من احدث امليكروبى التلوث وايضا الكهربية. واالجهزة والسبائك مصانع االليكترونيات
وطرق استخدام وسائل فإن ولذلك األخيرة فى األونه السرطان الرئيسية ملرض املصادر اهم
البحثية. املعامل من لكثير حتديا كبيرا ميثل االمراض من هذه االنواع املختلفة لعالج متقدمة

الطرق أهم من واالشاعى الكيماوى العالج  مثل السرطان لعالج التقليدية الطرق وتعتبر -
( العظام (هشاشة مثل صحة املريض على خطيرة جانبية أعراض من ملا له اخلاليا هذه مثل أليقاف
بالتحديد اخلاليا السرطانية علي املواد لهذه الكاملة التخصصية عدم الى ويعزى (وسقوط الشعر)

الصحيحة. للخاليا الطبيعى للنمو الالزمة االيضية املسارات فى بعض تداخل فهى

É«Lƒdƒ«H á£°ûf OGƒe êÉàfE’ äÉÁõfC’G ¢†©Ñd πFÉ°ùdGh Ö∏°üdG π«ªëàdG
É¡d á«fÉWô°S ó°†dG IQó≤dG º«¶©Jh

الفتاح عبد صبرى أشرف د/
الزقازيق - جامعة العلوم كلية

والبحوث العليا الدراسات

السرطانية اخلاليا أن وجد والبيوتكنولوجى  البروتيوميكس علم فى  الهائل للتقدم -ونظرا
عن اجلينات املسئولة لتثبيط وذلك األمينية االحماض لبعض املخلفة االنزميات بعض من تخلو
ايض على معتمدة عالجية وسائل للبحث عن العلماء دفع مما ، االسباراحني امليثيونني تكوين
السرطان عالج فأصبح ولذلك العادية. اخلاليا  منو على يؤثر ال مما فقط السرطانية اخلاليا 
الطريقة هذه السرطانية. ولكن اخلاليا لنوع واملتخصصة احلديثة الطرق من أهم باإلنزميات
بأى مصحوبة وغير نقية فى صورة على  اإلنزميات لصعوبة احلصول وذلك إقتصاديا مكلفة

امليكروبية. املزارع من سموم
لها ليس والتى النباتية  لألفات مضادة بيولوجية وسائل عن البحث فإن أخرى جهة ومن -
املراكز كل فى الباحثني من لكثير  االهداف اهم من ايضا  اإلنسان صحة على ضار نشاط 
لبعض املوجه التأثير ذات الكيميائية املركبات لتحضير العالية للتكلفة نظرا البحثية،
وذلك االنسان على سمية اكثر ثانوية مركبات تكوين خطورة وأيضا عن األخرى الكائنات
احليوية املكافحة تقنيات فإن  املفتوحه  البيئة فى محكمه غير ظروف فى التفاعل  لطبيعة

املعامل البحثية. من كثير انتباه جذبت قد أيضهما نواجت او املعومله امليكروبات بإستخدام
:´hô°ûŸG á«Ø∏N 

الكفائــة مــن مزهلــة نتائــج االورام لعــالج كمــواد متخصصــة - فقــد اوضحــت اإلنزميــات
اإلنزميات املستخدمة اهم من الياز جاما امليتوثينني انزمي ويعتبر اجلانبية. االثار وقلة والتخصصية
لكثير  ( Hoffman, 1985 El-Sayed, 2009,2010 , 2011) لألورام كمضادات
سهولة مثل عدم الصعوبات بعض ولكن االمعاء. ، والقولون الكبد مثل السرطانية اخلاليا من

 ٦ حوالى عمره نصف ان بالزما الدم حيث فى عمرها نصف وقصر وتنقيتها فصل االنزميات
االنزمي حتميل إمكانية النتائج ان اوضحت وقد دورية. بصفة اجلرعة تكرار يستلزم مما ساعات
وذلك لإلنزمي اجلانبية من األثار كثيرا جليكون قد يقلل اثيلني البولى مثل مواد سائلة على
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ان وجد مماثلة دراسات من وأيضا لإلنزمي الفعالة للمواقع وحامية مناعيا مادة خاملة لكونها
مما اإلنزمي احلر اضعاف عشرة مبقدار الدم فى بقاء فترة له يكون هذه املواد على احململ اإلنزمي

االنزمي. لهذا العالجية الكفائة زيادة إلى يؤدى
كفائة على الدورى العالج اثناء ملحوظ  دور اإلنزمي لهذا أن السابقة الدراسات واوضحت -
فى تقليل  حتدى يكون قد لالمونيا مستقبالت على األنزمي فأدت حتميل ولذلك والكلية  الكبد

معقولة. بدرجة العالجية القدرة وزيادة اجلانبية االثار
مثل املسالة الغازات انتاج بغرض صلبه مواد على هذه االنزميات حتميل فان اخرى جهة ومن -
انتاج من .فقدمتكنا الباحثني انتباه من كثير جذبت قد العضوية وبعض االحماض امليثانيثول
كاربون انابيت وتصنيع انتاج فى املستخدم اقتصاديا االهمية القصوى ذى امليثانثيول غاز
من الكثير ملحوظ ضد بيولوجى لها نشاط مادة البالستيك وايضا صناعة فى اساسية وكمادة

.( El-Sayed and Shindia, 2011 ) لالنسان املمرضه الفطريات والبكتريا
عنها  اكثر 30 مرة الكيميائية التقليدية حوالى بالطرق هذه املركبات انتاج تكلفة بأن علما -
صلبه مواد على االنزميات هذه حتميل فإن لذلك املذكورة. املعدلة والطريقة االنزمي بإستخدام
طفرة ميثل فقد عالية نقاوة وبدرجة عالية اقتصادية قيمة ذى مواد انتاج فى بغرض استخدامها

االنزميات. هذه تطبيقات فى جديدة تكنولوجية
:Qƒ¶æŸG

رشيح من بيرودكسال وفالفني احملتواه على خاصة وبصفة االنزميات بعض وتوصيف انتاج -١
والصلبه. السائلة املزارع بعض

وامراض تشــقق للســرطانات مضــادة كمــواد االنزميــات لهــذه العالجيــة ٢- زيــادة الكفائــة
القلب. عضلة

االحتياجات كبيرة لتالئــم وكميــات نقية بيولوجيا بصــورة الناشــطة املواد ٣- إنتــاج بعــض
والكيتواسيدز. امليثانيول مثل إقتصاديا املكلفة وغير التطبيقية

االنزميات هذه البادئة بإســتخدام الســرطانية معظــم األنواع على العالجية القــدرة ٤- دراســة
خاملة مناعيا. مواد على كيميائيا واحململة املعدلة

:≈ãëÑdG ìÎ≤ŸG á«ªgCG

بتحمليها كيميائيــا وتعديلها وفالفوبروتــني البيردوكســال مجموعــة مــن - انتــاج انزميــات
ومن الناحية مضادة للسرطان كمواد العالجية بغرض زيادة كفائتها وسائله صلبه مواد على
محليا. املستخدمة الكيتونية واالحماض الكبريت غازات مثل اقتصادية انتاج مواد التطبيقية
مرتفعه واسعار عالية اقتصادية تطبيقات الكيتونية ذى  واالحماض الغازات أن هذه حيث

. املنتجة الشركات واقع من وذلك
´hô°ûŸG ±GógCG

الفطريات. بعض من واالمينيواسيدز واكسيداز جاماالياز امليثونني إنزميات انتاج -١
الكيميائى واحلفزى. تركيبها ودراسة االنزميات هذه تنقية -٢

املواد بعــض انتاج علــى التحفيزية قدرتهــا ودراســة مــواد صلبــه علــى ٣- حتميــل االنزميــات
وبكمية كبيرة. نقية بصورة النشطة بيولوجيا

من العديد منــو ضد احلفزية ودراســة خواصها مناعية خاملــة علــى مواد االنزميــات ٤- حتميــل
اجلسم. وخارج داخل البادئة السرطانية اخلاليا

العالجية  قدرتهــا لزيادة H٢O٢ وذلــك و لالمونيا علــى مســتفيدات االنزميــات ٥- حتميــل
بالزما الدم. فى عمرها فترة وقياس
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اليكفى احملصول الن ونتيجة أخرى كله العالم وفى مصر فى محصول القمح ألهمية نتيجة -
كلية اهتمت الكبير. لذلك لشعبنا اخلبز قمح اهمية حيث االساسية مصر شعب احتياجات
املشكلة. بهذه النبات قسم وكذلك ( احليوية الفيزياء (شعبة قسم الفيزياء العلوم ممثلة فى
وكذلك الفول ونبات االرز نبات على السريعة النيترونات الستخدام أولية وكنتيجة
الى السريعة أدت من النيترونات معينه جرعة ان اثبتت النتائج علمية) القمح(فى رسائل
وكذلك قاوم لهم والفسيولوجية املورفولوجية الصفات حتسنت وكذلك كما احملاصيل زيادة

(امللوحة). البيئى اإلجهاد احملصول
:´hô°ûŸG á«Ø∏N

( احليوية الفيزياء قسم  (ممثلة القاهرة جامعة مع مشتركة علمية ورسائل ابحاث لعدة نتيجة -
النيترونات من مختلفة جرعات استخدام مت قد ( الفيزياء احليوية فى شعبة (ممثلة الزقازيق وجامعة
الفيزياء قسم كذلك التعاون من عدة سنوات منذ والقمح وذلك اآلرز من نبات كل على السريعة

الفول. نبات على منفردة القاهرة جامعة احليوية
ادت معينة جرعة هناك ان املوضوع هذا فى العديدة واالبحاث هذه الرسائل وأثبتت نتائج -
واملرفولوجية الفسيولوجية صفاته وحتسنت املعرضة احملاصيل جدا فى كبيرة معنوية زيادة إلى

امللوحة. مثل البيئى لإلجهاد املقاومة وكذلك املعنوية

á«æ«L äGôØW çGóëà°SE’ á©jô°ùdG äÉfhÎ«ædG ΩGóîà°SG
õÑÿG íªb ∫ƒ°üëŸ ájOÉ°üàbG á«ªgCG äGP

حنفى سيد أ.د/ماجدة
الفيزياء العلوم - قسم كلية

جامعة الزقازيق والبحوث- الدراسات العليا

:Qƒ¶æŸG

في استخدام طفرات النيترونات السريعة استخدام منظومة محاولة ادخال املشروع إلى يهدف -
االول فى املقام جاما اشعة فقط تستخدم السابقة الدراسات معظم الن نظرا وذلك جديدة.
استحداث فى السريعة النيترونات استخدام فى الزقازيق جامعة العلوم كلية بدأت ولذلك
على تطبيقها محاولة الى هذه النتائج أدت وقد مبشرة جدا. النتائج وكانت جديدة طفرات
الستحداث جديدة بإستخدام وسائل القمح انتاجية رفع وهو اال سامى وبهدف اوسع قطاع

البينى. لإلجهاد مقاومة وكذلك اقتصاديا إيجابية طفرات
:≈ãëÑdG ìÎ≤ŸG á«ªgCG

الطفرات االيجابية. الستحداث (النيترونات السريعة) تقنيات جديدة استخدام -١
الزراعة إلمكانيــة وذلك قمح اخلبــز فــى واجلفاف ٢- اســتحداث طفــرات مقاومــة للملوحــة

الواسعة. الصحراء في
مصر. فى وامللوحة للجفاف مقاومة جزيئية معلمات اكتشاف فى اجلزيئية الواسمات استخدام -٣

:´hô°ûŸG äÉLô

اصنــاف فــى طفــرات الســتحداث الســريعة النيترونــات مــن املناســبة ١- حتديــد اجلرعــات
معنويا. وزيادة احملصول املختلفة املصرية القمح

القمح. وامللوحة فى للجفاف مقاومة طفرات استحداث -٢
القمح. فى وامللوحة اجلفاف ملقاومة PCR باستخدام جزئيئية معلما حتديد -٣

:´hô°ûŸÉH øjó«Øà°ùŸG

والبيئة املصرية. املصرى الشعب -١

مصر. فى القمح لنبات املزارعني -٢
املصرية. واجلامعات الزقازيق جامعة فى العلميني الباحثني -٣
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ممتازة وفســيولويجة  مرفولوجيــة وصفــات غزير إنتــاج ذات مــن القمــح ١- إنتــاج ســالالت
اقتصادية. أهمية ذات جينية طفرات واستحداث

سالالت وطفرات جينية مقاومة للجفاف وامللوحة . استخداث -٢
:´hô°ûŸG ∞°Uh

ن / سم٢  ٥١٠ ، ٦١٠ ، ٧١٠ السريعة النيترونات من جرعات لثالث احلبوب تعريض -١
جنية). ١٠٠) تعريض حبوب بدون استخدام باإلضافة إلى هذا

فــى وهــذا وغيــره والتســميد املــاء مــن طبيعــة ظــروف ٢- زراعــة احلبــوب فــى األرض حتــت
الطبيعى. ميعاده

املعرض للنبات  (الكلوروفيل) الورق  فى اخلضراء املادة كمية حتديد يتم معينة مدة  بعد -٣
معرض. والغير

واملعرض). معرض (الغير للنبات املرفولوجية الصفات دراسة احلصاد مباشرة يتم قبل -٤
املعرضــة احلبــوب فــى الفســيولويجة الصفــات حتديــد ويتــم ٥- يتــم احلصــاد للجيــل األول

والغير معرضة.
وحيويتها. صفات حبوب اللقاح حتديد يتم -٦

فى منهــا لالســتفادة املعاملــة للنباتــات النقــاء نســبة بحســاب املعامــالت ٧- حتديــد أفضــل
األول. اجليل من وذلك طفرات وانتقاء استحداث

معاملة. كل من األقل على حبه ٥٠٠ لعد الثانى املنتقى الطفرى اجليل زراعة -٨
الطفــرات وحتديــد املرفولوجيــة الصفــات دراســة ويتــم معاملــة لــكل احلصــاد  يتــم   -٩

نبات. لكل اجلينية

التفريع ، الساق (قصر طفرات مثل واجليدة املستقرة املرفولوجية الطفرات يتم انتخاب -١٠
احلبوب). وزن السنبلة ، فى احلبوب عدد ، السنبلة طول ،

اجليل فى الثانى لزراعتهــا اجليــل من وجيدة) مهمــة (١٠ طفــرات ١٠ نباتــات ١١- اختيــار
والدائمة. املهمة الطفرات الكمية لتقييم الثالث

على للحصول وذلــك اجليــدة وطفراته بصفاتــه واملنتخب الثانــى املنقــى ١٢- زراعــة اجليــل
الثالث. اجليل

اجليل الثالث. املرفولوجية فى الطفرات تقييم -١٣
. PCR باستخدام األجيال كل فى لكل الطفرات اجلزيئية املعامالت حتديد -١٤

االحوال جميع فى الناجت  القمح احليوان  اطعام طريق عن املنتج سمية عدم من التاكد -١٥
فسيولوجيا. عدم وجود أى اثار سامة ومن والتأكد
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ثبت وقد الطبيه. العيادات على تتوافد التى املعدية األمراض من أهم البولى اجلهاز - تعد عدوى
البولى. اجلهاز لعدوى مسبب ميكروب إيشريشيا كوالى أشهر ميكروب أن الدراسات من

بكتيريا إيشريشيا سالالت فى الضراوة عوامل بعض عن الكشف الدراسة هذه استهدفت -
املظهرية واجلينية لهذه الطرز اختبارات طريق عن وذلك البولى. اجلهاز لعدوى املسببة كوالى

املضادات احليوية. مبقاومتها لبعض عالقتها ومدى العوامل
البول  عينات من املعزولة كوالى االيشريشيا من عزلة ٩٩ على الدراسة هذه اجريت لقد -
املنصوره بجامعة البولية واملسالك الكلى مبركز على العيادات اخلارجية املترددين للمرضى

البولى. اجلهاز عدوى اعراض من يعانوا جميعهم انثى و ٣٦ ٦٣ ذكر بينهم من
والطرق املباشرة صبغة اجلرام اختبار باستخدام االيشريشيا كوالى ميكروب تشخيص مت لقد -
جهاز طريق عن جرام لصبغة السالبه العصوبة البكتيريا لتعريف والبيوكيميائية الشكلية

املنصوره. جامعة - البولية واملسالك الكلى مبركز املوجود سنستيتر
٦ انواع  البكتيرية لعدد العزالت جميع مقاومة مدى لتحديد سنستيتر جهاز استخدام مت وقد -
سيفاتكزمي، كالفيولنك، حامض (اموكسسلني/  االستعمال شائعه احليويه املضادات من

ميثوبرمي/سلفاميثوكسازول). وتراى االمبنيم اميكاسني، سيبروفلوكساسني،
قدرة أهمها  من كوالى  االيشريشيا مليكروب الضراوة عوامل بعض عن  الكشف مت  وقد  -

ÉjÒàµH ä’Ó°S ≈a IhGô°†dG πeGƒY ¢†©H øY ∞°ûµdG
¤ƒÑdG RÉ¡÷G ihó©d áÑÑ°ùŸG i’ƒc É«°ûjô°ûjG

سليمان الفتاح عبد ابراهيم هويدا د/
الزقازيق جامعة - العلوم كلية

≈¸ƒdƒ«Hhôµ«ŸG -Òà°ù¸Ée

مضافا الغذائى الوسط باستخدام وذلك على تكوين التحلاللدموى(هيمواليسن) امليكروب
(١ االلتصاق (فيمبريا امليكروب على وقدرة دم األغنام اليه مضاف وأخر اآلدمى الدم اليه
عوامل من العامالن هذان عن الكشف مت اخلميرة، كما فطر مع االلتصاق مدى باستخدام
تفاعل البلمره املتسلسل. باستخدام كوالى االييشريشيا بكتيريا من عزله ٢٦ ل الضراوه

è````FÉàædG 

مقاوم ٪٥٩٫٦ ميثوبرمي/سلفاميثوكسازول، تراى لعقار مقاوم امليكروب من ٪٨١٫٨ -١
لالموكسسلني/ مقاوم ٪)٥٤٫٥ لسيفاتكزمي)، مقاوم ٪٥٥٫٥ )، للسيبروفلوكساسني

االمبنيم  لعقار مقاوم امليكروب ٪من بينما٢ (٨٫١٪مقاوملالميكاسني) كالفيولنك) حامض
العالجية. فىنتائجة مؤثر حيوى مضاد اقوى يعتبر لذلك هو مقاوم اقل وهى

باستخدام النامية البكتيريا حول حتلل دموى اى ظهور عدم املظهرية بالطرز البحث اثبت كما -٢
هيموليسس) (بيتا كلى حتلل لهم مت ٪٨ بينما لها الغذائى الوسط فى الدم االدمى من ٪٥

الغذائى. للوسط مضاف دم األغنام من ٪٥ باستخدام النامية البكتيريا حول
حتتوى على كوالى االيشريشيا عزالت من ٪٦٣٫٦ أن أظهرت النتائج ناحية أخرى ومن -٣

.١ فيمبريا
مقاومة  نسبة أعلى أن الذكر تبني سالفة احليوية للمضادات مقاومتها مبدى النتائج ومبقارنة - ٤

 ١ فيمبريا ظهور حالة فى ميثوكسازول لعقار تراىميثوبرمي/سلفا ٪٨٢٫٥ كانت
وعقار كالفيولنك لالموكسسلني/حامض لعقار ٪٦٢٫٥ كانت هيمواليسن حالة فى بينما -٥

ميثوكسازول. /سلفا ميثوبرمي أى تر
فى  لألميكاسني املقاومة من اقل امبنيم ل كوالى اإليشريشيا يلى أن مقاومة مما ونستنتج - ٦
البولى املسببه لعدوى اجلهاز كوالى اإليشريشيا لبكتيريا الضراوة عوامل بعض ظهور حالة

بااليجاب. العالجية نتائجها فى تأثيرا احليوية املضادات من أقوى ولهذا تعتبر
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على اجراءه املتسلسل مت البلمرة تفاعل طريق عن اجلينية بالطرز العوامل لهذه البحث ٧- بينما
حيوية  ل ٤ مضادات املقاومة متعددة عزلة بينهم ٢٠ من كوالى اإليشريشيا من عزله ٢٦
ميثوبرمي/ وتراى سيبروفلوكساسني ، سيفاتكزمي كالفيولنك، (اموكسسلني/حامض
حاملة فقط واحدة وعزلة فيمبريا ١، الضراوة لعامل حاملني منهم ١٩ سلفاميثوكسازول)،
 ١ فيمبريا  الضراوة عاملى يحملون الباقية عزالت ٦ بينما هيموليسن، الضراوة لعامل
فيمبريا١  الضراوة عامل يحملون عزلة ٢٦ من ٪٣١ عن النتائج أسفرت وقد وهيموليسن.

هيموليسن. الضراوة عامل فقط حتمل جني واحدة عزلة بينما

≈FÉ¡ædG êÉàæà°S’G

فى اآلدمى الدم على محتوى أن يكون من أفضل األغنام دم على الغذائى احملتوى الوسط استخدام *

الدموى (الهيموليسن). التحلل تكوين على االيشريشيا كوالى بكتيريا قدره عن الكشف
األميكاسني احليوى املضاد املقاومة من أقل األمبنيم للمضاد احليوى اإليشريشيا كوالى مقاومة *

كوالى اإليشريشيا لبكتيريا (١ فيمبريا & (الهيمواليسن الضراوة عاملى حالة ظهور فى
نتائجها فى تأثيرا احليوية املضادات اقوى  من تعتبر ولهذا  البولى اجلهاز لعدوى املسببة

العالجية باإليجاب.
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العالم، فى (سى) الوبائى الكبد إلنتشار األصابة بفيروس التهاب نسب أعلى تعد من مصر -
هذه تقود  السكان. تعداد فى  ٪١٣٫٨ تقريبًا مبعدل ٪٢٨-٦ من النسبة هذه وتتراوح
مريض  ٧ مليون عدوى HCV.حوالى إكتسبوا الذين شخص ٩ مليون إلى تقريبًا التقديرات

سنة ١٩٩٦ HCV فى املزمن الاللتهاب الكبد الوبائى املرض بهم تطور الذين
يحتوى الفيروس وهذا الفالفيريدية، لعائلة ينتمى  الفيروسى(سى) الوبائى كبد إلتهاب -
حوالى ٩٫٥٠٠ نيكلوتيد  طوله يبلغ RNA موجب منفرد من احلامض النووى خيط على
وتركيبات وراثية شفرة من مكون والفيروس متعددة. لبروتينات الوراثية الشفرة وحتتوى
الى التحرر على الفيروس وتساعد العائل اخللية داخل البروتينية تتكون واالنزميات بروتينة

العائل. خارج
بالبالد قورن فى مصر لو الضعف مبعدل يزداد اخللوى الكبدى السرطان مرض وتواجد انتشار -

(بى). و (سى) الوبائى الكبدى االلتهاب مرض تواجد األخرى وذلك لزيادة
يشكل (سى) الوبائى الكبدى الفيروس أحدث تقاريرها أن فى العاملية الصحة منظمة أعلنت -
أكثر وهناك املرض بهذا مصابني العالم سكان ٪٣ حيث أن العاملية، الصحية املشكالت أهم
أو سرطان  الكبد سرطان ويتحور الى الوبائى االلتهاب الكبد ملرض حامل مليون ١٧٠ من

اخللوى. الكبد

(≈°S) ióÑµdG ¢ShÒØdG ¢Vôe ≈a á≤«bódG á«Lƒdƒ«ÑdG äÉ°SGQódG

≈FÉHƒdG óÑµdG ÜÉ¡àd’ ÖÑ°ùŸG

حليو د/أسماء السنوسى فرج
العلرم كلية

Òà°ù¸Ée

±Gó```gC’G

مرضى  متثل األولى املجموعة مجموعات لثالثة اجلينى التركيب الدراسة لتعيني هذه وتهدف - ١
الثالثة واملجموعة اخللوى الكبد بسرطان الثانية واملجموعة (سى) الوبائى الكبد بفيروس
القياسية بالعينات مقارنة  الكبد اخللوى (سى) وسرطان الوبائى الكبدى بفيروس مرضى
الذى املتسلسل البلمرة تفاعل طريقة دراسة وكذلك االمراض). هذه من االصحاء (مجموعة

للفيروس. الوراثية املادة عن الكشف على يعتمد
النافذ  االلكترونى بامليكروسكوب بالفحص الدقيق امليكروسكوبى التركيب دراسة ومت - ٢
اخللوى اخرى الكبد (سى) وسرطان الوبائى الكبد فيروس ملرضى من اخلاليا الكبدية بوخزة
االصابة عن الناجتة الكبدية اخللوية  التغيرات لدراسة وذلك اخللوى الكبد بسرطان مصابة

الفيروسية.
è````FÉàædG

الكبدى  بفيروس املصابة جمعها مت التى العينات أن أوضحت عليها املتحصل النتائج - ١
مبعدل تواجد ٨٤٫٦ و  عمر ٤٧٫٦ مبتوسط لالناث و٢ للذكور عينة ١١ سجلت سى الوبائى
بفيروس  املصابني املرضى من عينة جتميع ١٥ مت وكذلك بالتوالى واألناث فى الذكور ١٥٫٤
 ١٢ سنة منهم ٪٥٥ -٣٥ عمرى يقدر اخللوى مبتوسط الكبد وسرطان سى الوبائى الكبد
للمقارنة  (أصحاء) قياسية جتميع ٤٨ حالة مت وكذلك األناث عينات من و٣ الذكور من عينة
واالناث للذكور انتشار ٨٣٫٤ و ١٦٫٦٪ مبعدل السنني من ٥٢٫٢ ب يقدر عمرى مبتوسط
املجموعات بني واضحة معنوي ال يوجد فروق احصائية أنه النتائج هذه  وأوضحت بالتلى

واجلنس. بالعمر مقارنة القياسية واملجموعات الدراسة حتت
(HCV+HCC) املرضى فى (GOT) مثل الكبدية الوضائف حتاليل أن النتائج أوضحت - ٢
أن ٥  وجد القياسية وكذلك بالعينات مقارنة الطبيعى املعدل من أعلى مرضى 2 أن برهنت

 HCV ب وفى املرضى باالصحاء قورن لو الطبيعى معدل من أقل (GPT) حتليل فى مرضى



Q - 23

  GPT حتليل  فى  الطبيعى املعدل من أعلى مرضى و ٤ الطبيعى املعدل من أقل  مرضى ٤ وجد
القياسية. بالعينات مقارنة

زيادة  ألفا - ٣٠٨ يوجد املوضع الورم فى نخر عامل من عليها املتحصل النتائج أوضحت - ٣
التى احلاالت كل فى (سى) الوبائى الكبدى االلتهاب فى الورم نوعية فى عامل نخر احصائية
ألفا نخر الورم عامل فى احصائى توافق يوجد وكذلك القياسية باملجموعة مقارنة دراستها متت
ذات  القياسية ويوجد عالقة بالعينات مقارنة العينات كل فى اخللوى الكبد سرطان فى ٣٠٨ -
(سى)، الوبائى الكبدى االلتهاب اخللوى، الكبد سرطان احلاالت  بني عالى  احصائى مغزى
الضابطة والعينات (سى) الوبائى وااللتهاب الكبدى اخللووى الكبد بسرطان املصابني واملرضى
التركيب بينما ٪٤٦٫٦ ميثل (GG) اجلينى التركيب أن وجد اجلينى التركيب  الى برجوع

.٪٨٣٫٣ بنسبة (GA) ب ميثل القياسية العينات فى اجلينى
الوبائى  الكبدى لاللتهاب الورم نخر لعامل عينات املتسلسل ل ٧ البلمرة تفاعل عمل مت - ٤
فى   ٨٣٦  bp ظهر عند (سى) الوبائى الكبدى  لاللتهاب  املوقع أن النتائج أوضحت (سى)
متت  التى عينات ٧ كل ظهرت فى (G) النووية القاعد أن النتائج وأوضحت النووية القاعدة
فى  املوقع أظهرت وكذلك ٤٫٦٫٧ رقم عينة فى فقط تظهر (A) النووية والقاعدة دراستها
 ١٫٢٫٣٫٤٫٦ رقم العينة  فى تعيينها مت  (G) النووية القاعدة أن اخللوى) الكبد (سرطان
(GA) اجلينى التركيب أن النتائج هذه أوضحت  ١٫٣٫٥٫٦٫٧ فى (A) النووية والقاعدة
٥٫٧ وفى  فى عينة رقم (AA) ٢٫٤ فى عينة رقم (GG) ١٫٣٫٦ رقم العينات فى يتواجد
القواعد كانت اخللوى) الكبد سرطان  + سى الوبائى الكبدى  (االلتهاب املصابة العينات
(A)و (٢٫٣٫٤٫٥٫٦) رقم العينات فى ٨٣٦ bp عليها عند احلصول مت (G) املنفردة النووية
فى متواجد اجلينى (GA)كان التركيب الدراسة أن هذه (١٫٣٫٥٫٧) أوضحت رقم عينة فى

(٢٫٤٫٦) و (AA) فى (١٫٧). العينات فى (GG) (٣٫٥) و العينات

و (GG) اجلينى تركيب أن عليها املتحصل النتائج على االحصائية التحاليل أوضحت - ٥
(االلتهاب و اخللوى) الكبد (سرطان سى) الوبائى الكبدى (االلتهاب فى (AA) و (GA)
عند ونقل واضحة فروق معنوية هناك أن الكبد اخللوى) سرطان مع الوبائى (سى) الكبدى
وكذلك الفروق املعنوية (GG) اجلينى بالتركيب مقارنة (GA) و (AA) اجلينى التركيب
الكبدى بااللتهاب املصابني املرضى فى (GG)  ب (GA)  مقارنة اجلينى التركيب فى تقل

اخللوى. + سرطان الكبد سى الوبائى
مصابني ملرضى (G) و (A) املنفردة النووية القواعد بني التحاليل االحصائية وعند مقارنة - ٦
فى معنوية فروق هناك أن وجد اخللوى) الكبد وسرطان (سى) الوبائى الكبدى بااللتهاب 
االلتهاب مجموعة فى (A) اجلينى مع التركيب نقل (سى) واضحة الكبدى الوبائى االلتهاب
فى واضحة عالية معنوية فروق يكون (A) املنفرد والتركيب اجلينى الوبائى (سى) الكبدى
مع االحصائية الفروق هذه وتقل اخللوى) الكبد  سرطان  سى + الوبائى الكبدى (االلتهاب
اخللوى الكبد بسرطان املصابني املرضى فى املتحصل عليها مقارنة بالنتائج (A) املنفرد اجلني

املجموعة. هذه فى معنوية واضحة فروق يوجد ال أنه النتائج أوضحت حيث
عينة  وكذلك الكبدى والسرطان سى الكبد الفيروسى بالتهاب مصاب كبد عينات فحص ومت - ٧
نخركبدى هناك بأن أوضح الكهربائى املجهر باستخدام الكبدى بالسرطان مصاب كبد من
الكبدى. وسرطان سى الكبد الوبائى مرضى التهاب فى وتليف كبدى والتهاب واعتالل شامل
الليفى النسيج إلتهاب وجود الكبدى السرطان ملرضى امليكروسكوبى الفحص وكذلك أوضح

كبدى. مزمن وتليف سرطان إلى يؤدى قد وهذا الكبدى النسيج فى املركزية بني املنطقة
النافذ  االلكترونى باملجهر الكبدى  بالسرطان املصاب الكبد  عينات من وخزة  فحص ومت - ٨
النووى الليفى للغشاء النسيج إلتهاب سميك، نووى غشاء كبيرة، نواة كبدية وجود أوضح
والسرطان سى الفيروسى الكبد بالتهاب املصابة الكبدية العينات وبفحص كبدى وتليف

الكبدية. للخلية اخللوى الغشاء يخترق سى الوبائى الكبدى الفيروس وجود أوضح الكبدى
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مبحافظة الفراولة النهوض مبحصول

والتصدير للسوق احمللى الشرقية

والتناسلى اإلنتاجى األداء حتسني

طرق تطبيقية لألغنام باستخدام

زراعة طريق عن البطاطس إكثار

من اخلالية التقاوى إلنتاج األنسجة

األمراض

الصفراء الذرة هجن بعض إدخال

الزراعة فى اإلنتاج العالية املجربة 

املصرية
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والتنمية التكنولوجيا كلية

والتنمية التكنولوجيا كلية

والتنمية التكنولوجيا كلية

والتنمية التكنولوجيا كلية
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