
 

 

                                                                           
جامعة المنصورة      

كلية السياحة و الفنادق   

  ببعض للمزضى املقذمت الغذائيت الىجباث تقييم
 املنصىرة جامعتمستشفياث

 ًطتخوص ًّ زضاهٞ عوٌٚٞ
 

 

 إعداد
 

 شريف رجب حممد طاهر/ أ
 دطترياباسح بدزدٞ امل

 املِص٘زٝداًعٞ  – اهطٚاسٞ ٗاهفِادقكوٚٞ  

 شريف مجال سعد سليمان  د/ 
 األضتاذ املطاعد بقطٍ اهدزاضات اهفِدقٚٞ

 داًعٞ املِص٘زٝ –كوٚٞ اهطٚاسٞ ٗ اهفِادق 
 

امللخص
 بدددبع  هوٌسضدددٟ املقدًدددٞ اهنرا٢ٚدددٞ اه٘دبدددات تقٚدددٍٚ إىل اهدزاضدددٞ ٓدددرٖ تٔدددد 

اهدزاضددٞ اسباهٚددٞ عوددٛ املددِٔر اه٘لددفٛ اهتشوٚوددٛ املِصدد٘زٝو ٗتعتٌددد  داًعددٞ ًطتػدفٚات 

ًددّ لددسي اضددتعساا اهدزاضددات اهِعسٙددٞ املتعوقددٞ ة٘ضدد٘ل اهدزاضددٞ  ٗكددرهم إدددسا١       

ٝ  044 عددد  ت٘شٙد   اهدزاضٞ املٚداُٚٞ ًدّ لدسي لضدو٘ال اقضتقصدا١  سٚدح        ٟ  اضدتٌاز  عود

إلسصددا٢ٟ  اهصدداسبٞ هوتشوٚددى ا اقضددتٌازات عدددد ٗبودده   املِصدد٘زٝ ًطتػددفٚات يف املسضددٛ

ٝ  979 ًِٔا ٞ  اضدتٌاز ٍ زاآٗ ٍٔت٘دٔدات  ٟٗذهدم بندسا اهتعدس  عود      %8و90 قددزٓا  بِطدب  ٢ٔد

اهدزاضدددٞ ٗ  ذبوٚدددى اهبٚاُدددات اهددد٘ازدٝ ًدددّ اقضدددتٌازات اهصددداسبٞ هوتشوٚدددى   حنددد٘ لبعددداد 

هو٘لد٘ي   SPSSاإلسصا٢ٛ باضدتخداَ بسُداًر اسبدصَ اإلسصدا٢ٚٞ هوعودَ٘ اقدتٌاعٚدٞ       

ٞ   إهٛ ُتا٢ر اهدزاضٞ و ٗت٘لوت  ٍ  اهدزاضٞ إهٛ لُٕ  عوٟ اهدسمٍ ًدّ لْ يسٙقد ٞ  تقددٙ  اه٘دبد

اهنرا٢ٚٞ هٚطت دٚدٝ  إق لْ لموب املسضٛ ٙدسْٗ لْ اه٘دبدٞ اهنرا٢ٚدٞ املقدًدٞ يدٍ دٚددٝ        

كرهم لظٔست اهدزاضٞ لُٕ ق ٙت٘افس اهعدد كافٟ ًّ اهطٔاٝ املدزبني للشاال اشبدةٝ  

سضٟ ٗاهػلى املِاضب  لٙطا لظٔدست  املِ٘ط بٍٔ تِفٚر ٗدبٞ مرا٢ٚٞ هوٌسضٟ باهطعٍ امٌل

اهدزاضٞ لُٕ ق تتٍ دزاضٞ اسباهٞ ٗاقستٚادات اهتنرٗٙٞ هلى ًسٙ  عوٟ سدّٖ
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املِص٘زٝو داًعٞ ًسضٛ  ًطتػفٚات  د٘دٝ اهنرا١الكلماث الذالت:

Evaluation of diets provided to patients in some 

hospitals in Mansoura University  
 

Abstract 
The aim of this study is to evaluate the diets provided to 

patients in some Mansoura University hospitals. The current 

study is based on the descriptive analytical method by reviewing 

the theoretical studies related to the subject of the study, as well 

as conducting the field study through the survey method, where 

400 patients were distributed to patients in Mansoura hospitals. 

The number of valid for analysis was 379, 94.8% In order to 

identify their attitudes and views towards the dimensions of the 

study. Data from the valid statistical analysis forms were 

analyzed using SPSS to reach the results of the study. The study 

found that, although the method of providing the meal is not 

good, but most patients believe that the meal provided to them 

good,  Also  the study found that chefs are not enough trained to 

prepare diet meals for patients with the appropriate taste and 

form, and the study found that the case and nutritional needs of 

each patient are not studied separately. Based on these results, a 

set of recommendations were developed, the most prominent of 

which was the establishment of strict rules to ensure the 

cleanliness and safety of the equipment used in the preparation 

and delivery of meals to patients. 

Keywords: Food Quality, patients, Mansoura University 

Hospitals. 
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 مقذمت
 اهيت اه٘دبٞ ٓٛ املت٘اشُٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ (إىل ل0422ْ) Neumanلغاز     

 ًّ ٗٗقاٙتٕ باهطاقٞ ٗإًدادٖ ازبطٍ هٌِ٘ اهطسٗزٙٞ اهنرا٢ٚٞ امل٘اد عوٟ ذبتٜ٘

 لٍٓ ًّ هوٌسضٟ ًِاضبٞ مرا٢ٚٞ ٗدبٞ إُتاز عٌوٚٞ سٚح تعد األًساا 

 (و0420 ًصآسٝ ) هوٌسٙ  هعسدٚٞا اشبطٞ ٗض  فٟ عوٚٔا ٙعتٌد اهتٟ اإلضرتاتٚذٚات

لُٕ ت٘دد صبٌ٘عٞ ًّ اهػسٗط هتلْ٘ اه٘دبٞ  عوٟ( 0422) ٗقدلكد سطِني

 تصٗدٖ حبٚح هوػخص ًِاضبٞ اهطعاَ كٌٚٞ تلْ٘ لْ اهنرا٢ٚٞ ًِاضبٞ  ًِٔا لُٕ جيب

 ٗاجملٔ٘د  ٗلْ حيت٠٘ اهطّ سطب عوٟ آلس اىل غخص ًّ ٗربتوف اهسشًٞ باهطاقٞ

 ٗ األًساا ًّ ٗاه٘قاٙٞ اشبسٙا ٗدبدٙد هوٌِ٘ اهسشًٞ اهنرا٢ٚٞ امل٘اد عوٟاهطعاَ

 لُ٘ال تلْ٘ لْ املفطى اهتاهفٞ  كٌا لُٕ ًّ األُطذٞ ٗتع٘ٙ  ازبطٍ منّ٘ يف املطآٌٞ

اهػٔٚٞو ًّٗ اهطسٗزٜ  ٗفقداْ باملوى اإلُطاْ ٙصاال ق ستٟ ًتِ٘عٞ ٗدرابٞ اهطعاَ

 هٌِ٘ اهطسٗزٙٞ ٗاهفٚتاًِٚات املعدُٚٞ ٗاألًسح املا١ است٘ا١ اه٘دبٞ اهنرا٢ٚٞ عوٟ

 اه٘دبٞ تلْ٘ لْ  ٗللريا قبد واألًساا ًّ ٗٗقاٙتٕ اسبٚ٘ٙٞ  ب٘ظا٢فٕ ٗقٚإً ازبطٍ

 لٗ اهطاًٞ املعدُٚٞ اٗ اهلٌٚٚا٢ٚٞ ٗامل٘اد ٗاهطفٚوٚات املٚلسٗبات ًّ لاهٚٞ اهنرا٢ٚٞ

 و اهطازٝ

 الذراساث املزجعيت 
 لدى ًّ اهطعاَ عوٟ اسبص٘ي ٓ٘ ا٢ٟاهبد هإلُطاْ األععٍ اقٓتٌاَ كاْ

 احملٚطٞ اهب٣ٚٞ  لْ لص٘لا اهطعاَ  لسسٚٞ ملد٠ اهِعس دْٗ ٗاهتلاثس ٗاهٌِ٘ اهبقا١

 األًساا ًّ املسٙني ٣ًات ذبٌى ٗق ًو٘ثات  بس كاُت اهت٘قٚت ٓرا فٟ باإلُطاْ

 طاْاإلُ لسدثٕ اهر٠ اهصِاعٟ ٗاهتط٘ز اهطِني ًسٗز ً  ٗهلّ اسباىل ٗقتِا كٌا فٟ

 املسا ًّ اهػل٠٘ بداٙٞ  كاُت لُٔا ِٓا اعتقد اهعوٌا١ ًّ اهطعاَ تو٘خ فسص ٗشٙادٝ

 ( و0420 عاًس)املس٢ٍ ٗمري اهصشٟ مري ٗاهػساال اهطعاَ بطبب
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 التغذيت نظزة عامت عن علم
( لْ عوٍ اهتنرٙٞ ٓ٘ اهعوٍ اهر٠ ٙبشح فٟ اهطعاَ ٗاهعِالس 0420)  ٗاٙت ٙس٠

وٕ فٟ تسكٚبٕ ًّ سٚح فعؤا ٗتفاعؤا ٗت٘اشُٔا ٗعسقٞ ذهم اهنرا٢ٚٞ ٗامل٘اد اهدال

باهصشٞ ٗاملسا  كرهم اهعٌوٚات اهتٟ تتٍ دالى دطٍ  اهلا٢ّ اسبٟ لثِا١ تِاٗهٕ  

ٗٓطٌٕ ٗاًتصالٕ ُٗقوٕ ٗاإلفادٖ ًِٕ ثٍ إلسادٕ و  كٌا عس  هطعإً

ت غدٙدٝ عبازٝ عّ لوٚط ًّ عدد كبري ًّ املسكبا ( لْ اهنرا0420١) ٗآلسًْٗصقري

اهتعقٚد تػٌى اهلسب٘ٓٚدزات ٗاهدْٓ٘ ٗاهةٗتِٚات ٗاهفٚتاًِٚات ٗاهعِالس املعدُٚٞ 

 لْ ٙؤد٠ اهنرا١ ثسخ ٗظا٢ف ز٢ٚطٚٞ ٟٓ :  ًّٗ املفرتا بى ًّ املطوٍ بٕ عوٌٚا  ٗاملا١

تِعٍٚ اهعٌوٚات   ٗاملطاعدٝ فٟ اهٌِ٘ ٗتسًٍٚ لُطذٞ ازبطٍٞ  ٗتصٗٙد ازبطٍ باهطاق

 واسبٚ٘ٙٞ

 اهيت اه٘دبٞ ٓٛ املت٘اشُٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ ( إىل ل0422ْ) Neumanغاز ٗقد ل

 ًّ ٗٗقاٙتٕ باهطاقٞ ٗإًدادٖ ازبطٍ هٌِ٘ اهطسٗزٙٞ اهنرا٢ٚٞ امل٘اد عوٟ ذبتٜ٘

 لٍٓ ًّ هوٌسضٟ ًِاضبٞ مرا٢ٚٞ ٗدبٞ إُتاز عٌوٚٞ سٚح تعد األًسااو 

 (و0420 ًصآسٝ ) وٌسٙ ه اهعسدٚٞ اشبطٞ ٗض  فٟ عوٚٔا ٙعتٌد اهتٟ اإلضرتاتٚذٚات

ًِاضبٞ  اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ هتلْ٘ اهػسٗط ًّ صبٌ٘عٞ( 0422) سطِني ٗذكس

 اهسشًٞ باهطاقٞ تصٗدٖ حبٚح هوػخص ًِاضبٞ اهطعاَ كٌٚٞ تلْ٘ لْ جيب  ٗٓٛ

 امل٘اد عوٟ اهطعاَ حيت٠٘ ٗلْ  ٗاجملٔ٘د اهطّ سطب عوٟ آلس إىل غخص ًّ ٗربتوف

ّ٘ يف املطآٌٞ ٗ األًساا ًّ ٗاه٘قاٙٞ اشبسٙا دٗدبدٙ هوٌِ٘ اهسشًٞ اهنرا٢ٚٞ  من

 ًتِ٘عٞ اهطعاَ لُ٘ال تلْ٘ لْ املفطى ًّ كٌاو اهتاهفٞ األُطذٞ ٗتع٘ٙ  ازبطٍ

 املا١ عوٟ است٘ا٢ٕ اهطسٗزٜ ًّو اهػٔٚٞ ٗفقداْ باملوى اقُطاْ ٙصاال ق ستٟ ٗدرابٞ

 اسبٚ٘ٙٞ  ب٘ظا٢فٕ ٗقٚإً ازبطٍ هٌِ٘ اهطسٗزٙٞ ٗاهفٚتاًِٚات املعدُٚٞ ٗاألًسح

 املٚلسٗبات ًّ لاهٚٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ تلْ٘ لْ ٗ قبد  للرياو األًساا ًّ ٗٗقاٙتٕ

 و اهطازٝ لٗ اهطاًٞ املعدُٚٞ اٗ اهلٌٚٚا٢ٚٞ ٗامل٘اد ٗاهطفٚوٚات
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 الغذائيت الىجبت ختطيط طزق
 ربطٚط كرهم ٗاآلهٚات  األدٗات ًّ إىل عدٙد غ٤ أل٠ اهتخطٚط حيتاز

 اجملٌ٘عات ُعاَ ازبدٙد ٗ اهنرا٢ٟ كايسَ املعسٗفٞ آهٚاتٕ ٗ لدٗاتٕ يا را٢ٚٞاهن اه٘دبٞ

اهعاملٚٞ  اهصشٞ ًِعٌٞ ًّ اهصادزٝ اهنرا٢ٚٞ اهت٘لٚات ُٗػسات األزب   اهنرا٢ٚٞ

عدٝ إىل األمرٙٞ تقطٍٚ عوٟ اهنرا٢ٚٞ اجملٌ٘عات ُعاَ و ٗٙعتٌد(0420عاًس )

 اهعِالس ًّ ً  ضبت٘آا هنرا٢ٚٞا قٌٚتٔا فٟ كبري سد إىل تتػابٕ صبٌ٘عات

 اجملٌ٘عات ٓرٖ عوٟ اه٘دبٞ فٟ األيعٌٞ ت٘شل اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ ٗهتخطٚط اهنرا٢ٚٞ 

 اجملٌ٘عات ُعاَ صبٌ٘عٞوٗ ٙعد كى ًّ ضبددٝ سصص عوٟ اه٘دبٞ تػٌى  حبٚح

صبٌ٘عٞ اهوشَ٘   ٗ صبٌ٘عٞ األهباْ ًِٗتذاتٔاٗٙػٌى:  غٚ٘عا  األكجس األزب  ٓ٘

صبٌ٘عٞ اشببص ٗاسبب٘ال   ٗللريا ٌ٘عٞ اشبطسٗات ٗاهف٘اكٕصب  ٗٗاهبق٘ي 

(Raphael, 2008و) 

 املت٘اشُٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ هتخطٚط لداٝ هٚلْ٘ اهنرا٢ٟ ايسَ ٗاضتشدخ

 فٟ اهنرا٢ٟ ايسَ فلسٝ  ٗتتٌش٘ز األزب  اجملٌ٘عات ُعاَ ضوبٚات هتفاد٠ ٗاهصشٚٞ

 22-6 إىل سصص لزب  ًّ ب٘الٗاسب اشببص صبٌ٘عٞ ًّ املتِاٗهٞ اسبصص عدد شٙادٝ

 صبٌ٘عتني إىل ٗاهف٘اكٕ اشبطسٗات صبٌ٘عٞ فصى إىل باإلضافٞ ًٙ٘ٚا  سصٞ

 إىل اشبطسٗات صبٌ٘عٞ ًّ بتِاٗيا امل٘لٟ اسبصص عدد ٙصى  حبٚح ًِفصوتني

 تصٗٙد بنسا ٗٓرا ًٙ٘ٚا  سصص 0-0 ًّ اهفاكٔٞ فٟ ٙصى سصص بٌِٚا 9-5

 اهطابقٞ  اهجسخ اجملٌ٘عات فٟ املت٘فسٝ ػ٘ٙاتاهِ لسي ًّ اهسشًٞ باهطاقٞ ازبطٍ

 Walter   et األهٚا  عوٟ ٗاهرتكٚص ٗاهل٘هطتريٗي ٗاملوح اهدْٓ٘ تِاٗي ًّ ٗاهتقوٚى

al., 2003)و) 

 املزضيت احلاالث لبعض الغذائيت الىجباث ختطيط
اهسعاٙٞ اهنرا٢ٚٞ هوٌسضٟ بعد اهعٌوٚات لْ   Waild et al.(0449) لٗضح 

احملافعٞ عوٟ تِاٗي ٗدبات  لبسشٓا  عتٌد عوٟ عدٝ لضاضٚاتتطاز٢ٞ ازبساسٚٞ اه

كٌٚات كافٚٞ   ٗكرهم اسبص٘ي عوٛ ا٢ىً٘سح ٗاهطًت٘اشُٞ ًّ سٚح اهطاقٞ ٗاأل
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ضاضٚٞ كٌٚات كافٚٞ ًّ مجٚ  اهعِالس اهنرا٢ٚٞ األ  ٗ ًّ اهطعسات ٗاهةٗتني

 عوٛ ذهم  فاهعسزٗبِا١  هطٌاْ اهت٣اَ ازبسٗح ٗزد٘ل اهِػاط اهطبٚعٟ هوذطٍ و

فٟ ٗقوٚوٞ ٗاهدْٓ٘ اهةٗتني فٟ عاهٚٞ ٗدبات بتقدٍٙ ٙلْ٘ اسباهٞ ٓرٖ فٟ اهنرا٢ٟ

 اهبطايظ ًجى ًعقدٝ كسب٘ٓٚدزات تقدٍٙ ميلّ األعساا شٗاي ٗبعد اهلسب٘ٓٚدزات 

 اهفرتٝو توم فٟ ٗاألهباْ املا١ ُطبٞ ٗتقوٚى ٗاهِػ٘ٙات ٗاشببص

 ًٙ٘ٚا تعطٟ اهتٟ اهةٗتني ُطبٞ تقى ق ( لُٕ ماهبا0424)  Potter كدٗل

 بع  ٗفٟ   ازبطٍ ٗشْ ًّ دساَ كٚو٘ هلى دٍ 8و4 عّ اهعاًٞ اهبايِٞ لًساا ملسضٟ

 ٓرٖ فٟ املدًٍ اإلضٔاي لٗ املعدٝ قسسات بطبب ُصٙف ِٓان ٙلْ٘ اهبايِٞ لًساا

 لسٙا هتع٘ٙ  ازبطٍ ٗشْ ًّ دساَ كٚو٘/  د5ٍو2 اىل د2ٍ ًّ اهلٌٚٞ تصٙد اسباهٞ

 اهبايِٞ ملسٙ  املٌِ٘سٞ اهدْٓ٘ ُطبٞ ٗقتصٙد و اهِصٙف فٟ املفق٘دٝ اسبٌسا١ هدَا

 اهػساٙني ٗتصوب اهل٘هٚطرتٗي لًساا طبايس هتسفٟ ًٙ٘ٚا دٍ 244- 84 عّ اهعاًٞ

 املطو٘بٞ اهطعسات عوٟ هوشص٘ي اهلسب٘ٓٚدزات  ًّ كافٚٞ كٌٚٞ تؤلر لْ ٗجيب و

 واه٘دبٞ ًلُ٘ات ًّ%  64-54 ًّ ًا تػلى ٗماهبا

 ألًساا اه٘دبات ربطٚط عوٟ( 0429 زدا٢ٟ) ً ( 0425 اهساشق عبد) ٗاتفق

 سدٗد فٟ اهطاقٞ ًّ  استٚاداتٍٔ اهلبد إذ جيب لْ حيصى مجٚ  ًسضٟ اهلبد عوٟ

 ًّ اضافٚا ًسكبا هوٌسٙ  ازبطٍو ٗٙعطٟ ٗشْ ًّ دساَ كٚو٘ هلى ضعس 95-04

 ٗاألًسح ٗاسبدٙد املسكب ال فٚتاًني لالٞ اه٘دبٞ فٟ املعدُٚٞ ٗاألًسح اهفٚتاًِٚات

 لْ سٚح د ل لص٘لا اهفٚتاًِٚات ًّ اهلبريٝ ازبسعات اه٘دبات فٟ  ٗٙتذِب املعدُٚٞ

 بسٗتني دٍ 8و4-9و4 بني ًا اهةٗتني دبدٙد   ٙرتاٗحو اهلبد عوٟ ٗضاًا ضازا لثس يٌا

 قتسا فٟ اه٘دبات املسٙ و سذٍ ساهٞ سطب ٗذهم ازبطٍ ٗشْ ًّ دساَ كٚو٘ هلى

 فرتات عوٟ لنريٝ لًاٗدبات غلى عوٟ تقدَ لْ فٚذب لٗدميا ٗد٘د ً  املتقدَ اهتوٚف

 و ٙتشٌؤا لْ املسٙ  ٙطتطٚ  ستٟ ًتقازبٞ

 ًسٙ  حيتادٔا اهتٟ اسبسازٙٞ اهطعسات ( لْ ك0425ٌٞٚٗقدلٗضح املاهلٛ )

 طٍازب ٗشْ ًّ دٍون/ضعس95 عّ عبازٝ اهت٘لٚات تلْ٘ ًا ماهبا اسباد اهلو٠٘ اهفػى
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 كٌٚٞ شٙادٝ ُتٚذٞ دفا  حيدخ قد اهب٘ي قوٞ ً  اهص٘دَٙ٘ ازتفال ساهٞ ًٙ٘ٚاو ٗفٟ

 قوٞ ًّ ٙعاُْ٘ اهرّٙ املسضٟ ٗهلّ  اهَٚ٘/ هرت 9-0 إىل تصى قد اهتٟ املفسشٖ اهب٘ي

 فٟ اهص٘دَٙ٘ بتشدٙد فٚ٘لٟ اهلو٠٘ اهنطٚى عوٟ ٗٙعتٌدْٗ استباضٕ لٗ اهب٘ي

 ,JRN)اهَٚ٘/دٍ 9-5و2 بددد اهب٘تاضَٚ٘ بتشدٙد ٗٙ٘لٟ اهَٚ٘/د9ٍ-0 بددد ٗدباتٍٔ

 املعدُٚٞ ٗاألًسح اهفٚتاًِٚات ًّ اهنرا٢ٚٞ ٗاهت٘لٚات اقستٚادات ٗربتوفو (2016

 ًا ٗماهبا  عدًٕ ًّ اهلو٠٘ اهنطٚى عوٟ ٗاعتٌادٖ سدٝ عوٟ ًسٙ  كى سباهٞتبعا

  و(0427 عطٚوٞ) اهدَ فٟ ٗاهف٘ضفات اهب٘تاضَٚ٘ ًطت٠٘ فٟ ازتفال حيدخ

 منهجيت البحث
 جمتمع الذراست وعينتها 

داًعٞ املِص٘زٝو ُٗعسا  ٙتلْ٘ صبتٌ  اهدزاضٞ ًّ ًسضٛ ًطتػفٚات

هصع٘بٞ اهقٚاَ حبصس غاًى جملتٌ  اهدزاضٞ  فقد   التٚاز عِٚٞ عػ٘ا٢ٚٞ ًٍِٔ 

داًعٞ  ًطتػفٚات يف املسضٛ عوٟ إضتٌازٝ 044 عدد ت٘شٙ  هتطبٚق اهدزاضٞو ٗ 

 هعدَ اضتٌازات 9عدد  اضتبعاد ٗ  ًِٔا  اضتٌازٝ 988 عدد ضتسَا     املِص٘زٝ

 %و8و90 قدزٓا بِطبٞ 979 اهصشٚشٞ اإلضتٌازات عدد ٗبوه إضتٚفا٢ٔا اكتٌاي

 أداة البحث امليذانى
حبٚح ٙتلْ٘ ازبص١   ا١دصل ثسثٞ عوٟ  تصٌٍٚ اضتٌازٝ اضتقصا١ ًػتٌوٞ 

ُ٘ل  -اهعٌس -لض٣وٞ تػٌى)ازبِظ 9ًّ اهبٚاُات اهدمي٘دسافٚٞ ًتٌجوٞ فٟ  األٗي

 مخطٞ لض٣وٞ ت٘ضٚشٚٞو ٗٙػٌى ازبص١ اهجاهح ٗازبص١ اهجاُٟ حيت٠٘ عوٟ املسا(و

اه٘دبٞ    عّ املسٙ  عِالس هدزاضٞ زضا١ 8حيت٠٘ احمل٘ز األٗي عوٟ سٚح  ضب٘زّٙ 

 زمبات ً  اهتنرٙٞ قطٍ تفاعى عِالس هدزاضٞ ًد٠ 8ٗحيت٠٘ احمل٘ز اهجاُٟ عوٟ 

 املسضٟو

ً٘افقٞ تتدزز ًّ  عتٌد اإلضتقصا١ عوٟ ًقٚاع هٚلست اشبٌاضٛ بدزداتٗا

( دزدات امل٘افقٞ ٗاملد٠ هلى 2ً٘افق بػدٝ سيت ً٘افق بػدٝ ٗٙ٘ضح ازبدٗي زقٍ )مري

 دزدٞو



 

 

 املِص٘زٝ ًطتػفٚات داًعٞ ببع  هوٌسضٟ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات تقٍٚٚ

 
 

 

 
 

 : ًقٚاع اإلدابٞ عوٟ فقسات اقضتقصا١و2ددٗي زقٍ 

دزجات 
 املوافكة

غري ووافل 
 ووافل بشدة ووافل حمايد غري ووافل بشدة

 5 4 3 2 1 لدزجةا
 5: 4821 4821: 3841 3841: 2861 2861: 1881 1881: 1 املدى
 ( = )ٞ84و4=  5( / 2 – 5املدٜ )ي٘ي اهف٣   

 عينت الذراست 
 –تتٌجى عِٚٞ اهدزاضٞ فٟ بع  ًطتػفٚات داًعٞ املِص٘زٝ ) ًطتػفٟ لًساا اهلوٟ 

 فٟ ًسكص األٗزاَ (ًطتػ –ًطتػفٟ اهبايِٞ  –ًطتػفٟ اهط٘از٥ 

 ثباث االستقصاء
ًعاًددددى لهفددددا كسُٗبدددداق املطددددتخدَ يف قٚدددداع ثبددددات   (0)ٙ٘ضددددح ازبدددددٗي زقددددٍ 

عوٌددا بدد ْ  ٗٓددٛ قٌٚددٞ ًقب٘هددٞ   و790و4 ضتقصددا١  سٚددح ت٘ضددح اهِتددا٢ر لْ قٌٚددٞ لهفددا    اق

% 74اهِطدددددددددددددددبٞ املقب٘هدددددددددددددددٞ باهِطدددددددددددددددبٞ هوبشددددددددددددددد٘خ اإلُطددددددددددددددداُٚٞ ٗاقدتٌاعٚدددددددددددددددٞ   

عتٌدداد ضتقصددا١ ٗلددسسٚٞ اق ثبددات اق  إىلٗٓدد٘ ًددا ٙػددري  و (Pallant,2007)فدد كجس

 وُفطٔا اهعسٗ  ضتخدَ ًسٝ للسٜ يفاإذا ًا  عوٕٚ يف اهدزاضٞ ٗثبات ُتا٢ذٕ 

 هقٚاع ثبات اإلضتقصا١و: ًعاًى لهفا كسُٗباق 0ددٗي زقٍ

 وعاون ألفا عدد العبازات
16 734 

 واملناقشت النتائج
 التحليل الىصفي حملاور البحث:

:ات اهدمي٘دسافٚٞاهبٚاُأوالً:

 هوبٚاُات اهدمي٘دسافٚٞاهتشوٚى اه٘لفٛ  :9ددٗي زقٍ 

 الٍسبة % التكساز  البياٌات الدميوجسافية
% ذكس  اجلٍس
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%932486 أٌجى 
% سٍة31أقن وَ  العىس

% ٍةس 45 سٍة إىل أقن و31َوَ
% سٍة فأكجس 45

%379111 اجملىوع
( 086)( ازبدِظ  اهعٌدس  هوٌسضدٛ  ٗٙتطدح ًدّ ازبددٗي لْ       9ٙ٘ضح ددٗي زقٍ )

ٕ  ًدا  ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد ًّ فسدا ّ %( 5و75) ُطدبت ٛ  ًد ٞ  لفدساد  إمجداه ٞ  عِٚد  اهدزاضد

 ًدا  ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد ًّ فسدا( 99) لْ ٙتبني  اآللس ازباُب ٗعوٟو اهرك٘ز ًّ

ّ  اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد إمجاهٛ ًّ%( 6و00) ُطبتٕ ( 280)كٌدا ٙتطدح لٙطدا لْ     واإلُداخ  ًد

ّ  اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد إمجاهٛ ًّ%( 08) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد ًّ فسدا  ًد

ّ  فدسدا ( 269) لْ ٙتدبني   اهطٚاق ُفطٕ يفو ف كجس 05 عٌس ٞ  لفدساد  ًد ٞ  عِٚد ْ  اهدزاضد  ميجود٘

َ  05 – 94 عٌدس  ًّ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد إمجاهٛ ًّ%( 6و00) ُطبتٕ ًا  ٙتدبني   ٗللدريا و عدا

ٞ  عِٚددٞ لفدساد  ًددّ فدسدا ( 08) لْ ٕ  ًددا ميجوددْ٘ اهدزاضد ٛ  ًددّ%( 0و7) ُطدبت  عِٚددٞ لفددساد إمجداه

 وعاَ 94 ًّ لقى عٌس ًّ اهدزاضٞ

ذبوٚى ُتا٢ر األض٣وٞ امل٘ض٘عٚٞ املتعوقٞ باهدزاضٞثانيا:

 قط٘ٓا اهيت اهٛاهوٚ عددههوعِٚٞ يبقًا  ٗاهِطيب اهتلسازٜاهت٘شٙ   (0دٗي زقٍ )د

 ٟباملطتػف

 

 

 

 اهيت اهوٚاهٛ عددت٘شٙ  لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ ٗفقًا ملتنري  (0)ٙ٘ضح ازبدٗي 

ْ ًا ُطبتٕ ٘دزاضٞ ميجو( ًّ لفساد عِٚٞ اه009سٚح ٙتبني لْ ) ٟ  باملطتػف قط٘ٓا

الٍسبة )%(التكسازالميالي عدد
1 - 3 %
4 - 7 %

%  7أكجس وَ 
%379111اجملىوع



 

 

 املِص٘زٝ ًطتػفٚات داًعٞ ببع  هوٌسضٟ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات تقٍٚٚ

 
 

 

 
 

هٚاي ٗكاْ ذهم لعوٟ  7إىل 0قط٘ا فرتٝ ًّ %( ًّ إمجاهٛ لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ 04و64)

%( ًّ 6و09ًّ لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ ميجوْ٘ ًا ُطبتٕ )فقط ( 220  يف سني لْ )ًعدي

( ًّ 98)و ٗعوٟ ازباُب اقلس  هٚاي 9 ًّلقى  فرتٝ قط٘اإمجاهٛ لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ 

قط٘ا فرتٝ %( ًّ إمجاهٛ لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ 24ْ ًا ُطبتٕ )٘د عِٚٞ اهدزاضٞ ميجولفسا

 ٗكاُت توم اهِتٚذٞ ٟٓ األقى قٌٚٞو هٚاي 7لكجس ًّ 

ٟباملطتػف إهٍٚٔ املقدًٞ اه٘دبات يف ٟاملسض زلٜ (5ددٗي زقٍ )

 االمجاىل ضعيف وكبوه جيد جيد جدا

2 % ت % ت % ت % ت 64
11 286 272 7188 47 1284 51 1382 

731 
x-= mean / std. = standard deviation 

 سٚح باملطتػفٟ  إهٍٚٔ املقدًٞ اه٘دبات يف املسضٛ زلٜ (5) ازبدٗي ٙ٘ضح

 لفساد إمجاهٛ ًّ%( 8و72) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد( 070) لموب لْ ٙتبني

 ًّ( 54) لْ سني يفو دٚدٝ املطتػفٚات يف ٙقدً٘ٓا اهيت اه٘دبات لْ ٙسْٗ اهدزاضٞ عِٚٞ

 لْ ٙسٗا اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد إمجاهٛ ًّ%( 0و29) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد

ضعٚفٞو ٗت٘ضح اهِتا٢ر ت٘افق املسضٛ حن٘ اقدابات  املطتػفٚات تقدًٔا اهيت اه٘دبات

إهٍٚٔ دٚدٝ  ملقدًٞا   سٚح ٙسْٗ لْ اه٘دبات792و4سٚح بوه قٌٚٞ اقحنسا  املعٚازٜ 

 و60و0ةت٘ضط 

 ٟاملطتػف إدازٝ هدٗز املسضٛ تقٍٚٚ (6ددٗي زقٍ )

      

 ًّ%( 70) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘ اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد ًّ( 079) لْ (6ًّ ددٗي ) ٙتبني

الٍسبة )%(التكسازاالستجابة

%ٌعي

%ال

%379111اجملىوع
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 ٟعو يسلاق يف ٟ ق تقَ٘ ب٘ادبٔااملطتػف إدازٝٙسْٗ لْ  زاضٞاهد عِٚٞ لفساد إمجاهٛ

 عِٚٞ لفساد ًّ( 246) لْ سني يف ويٍ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات خبص٘ص ستٚاداتٍٔا

ٟ املطتػف إدازٝٙسْٗ لْ  اهدزاضٞ عِٚٞ فسادا إمجاهٛ ًّ%( 08) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘ اهدزاضٞ

 ٍوي املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات خبص٘ص ٍٔستٚاداتعوٛ ا يسلاق يف تقَ٘ بدٗزٓا

 اهصشٚٞ اشبدًٞ عّ باهسضا يٍ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات د٘دٝعسقٞ ( 7ددٗي زقٍ )

 ٟباملطتػف

 اإلمجاىل ال تؤثس وطمكا ال تؤثس تؤثس إلي حد وا تؤثس جدا

4 % ت % ت % ت % ت 39
292 77 41 1186 38 11 9 284 

1 157 
x-= mean / std. = standard deviation 

 ًّ%( 77) ُطبتٕ ًا ميجوْ٘( 090)لفساد عِٚٞ اهدزاضٞ  لموب ( ل7ًّْ ازبدٗي ) ٙتبني

 عوٟ تؤثس يٍ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات د٘دٝ لْ ٙسْٗ اهدزاضٞ عِٚٞ افساد إمجاهٛ

ْ٘ميجو اهدزاضٞ عِٚٞ لفساد ًّ( 9) لْ سني يفو باملطتػفٟ اهصشٚٞ اشبدًٞ عّ زضآٍ

 اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات د٘دٝ لْ ٙسْٗ اهدزاضٞ عِٚٞ افساد إمجاهٛ ًّ%( 0و0) ُطبتٕ ًا

ٗٙتطح ًّ إدابات وباملطتػفٟ اهصشٚٞ اشبدًٞ عّ زضآٍ عوٟ تؤثس ق يٍ املقدًٞ

املسضٛ ٗد٘د تػتت ُطيب قداباتٍٔ حن٘ املت٘ضط سٚح بوه قٌٚٞ اقحنسا  املعٚازٜ 

 و99و0ٗ ةت٘ضط سطابٛ  257و2

ذبوٚى ُتا٢ر اهعبازات اهت٘ضٚشٚٞ امل٘دٔٞ ملسضٛ املطتػفٚاتلثا:ثا

 اه٘دبٞ عّ املسضٟ زضا١ زا١ ٗت٘دٔات  حن٘آ :(8ددٗي )

    
      

ازة
ـــ

بــ
عــ

  ال
 دزجة التكساز و الٍسبة املئوية

 املؤشسات اإلحصائية

ــت
اا

تــ
ـس

بي
 

 املتوسط   3  
احلسابي

حنسافاال  
 املعيازي

 7 كلوجبة زاض عَ ا



 

 

 املِص٘زٝ ًطتػفٚات داًعٞ ببع  هوٌسضٟ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات تقٍٚٚ

 
 

 

 
 

الػرائية وَ حيح 
 % اجلودة والشكن

  

الوجبة الػرائية  تتالءً
 يةالصح وع حاليت

 3 ك

% 

طسيكة تكديي الوجبة 
 هالػرائية وٍاسب

 هووكبول

 8 ك

% 
 

أدوات تكديي وتٍاوه 
 الوجبة ٌظيفة وصحية

 6 ك

% 

يهتي وسئوه التػرية 
 الحظات  املسضيمب

عمى الوجبة  وتعميكاتهي
 الػرائية

 5 ك

% 

 
كدً الوجبات الػرائية ت

يف وواعيد ثابتة 
 ووٍتظىة

  ك
2 

%  
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يوضح وسئوه التػرية 
جيب  األصٍاف اليت

تٍاوهلا و املىٍوعات وَ 
جيب  الطعاً اليت

 وتٍاع عٍهااال

  ك
1 

% 

 
ت كافية كىيات الوجبا

ووٍاسبة وع حالة كن 
وسيض

 4 ك

% 
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 *ن= تلسازات

 هوبٚاُددات األضاضددٚٞ املؤغددسات ه٘لددف اإلسصددا٢ٚٞ اهتلددساز دددداٗي ضددتخداَا  

ٞ  اهِطب ب٘اضطٞ َ  كٌدا و امل٣٘ٙد ٛ  املت٘ضدط  إضدتخد  اهرتتٚدب  ًت٘ضدط  ضدتخساز ق اسبطداب

ٜ  املعٚازٜ اإلحنسا  ٙقٚظٗ و اه٘دبٞ عّ املسٙ  زضا١ ضب٘ز عبازات ًّ عبازٝ هلى  ًدد

لٗ ( 1)  تطدداٜٗ اهدديت املعٚددازٜ حنددسا اق ُتددا٢ر ْإ سٚددح  املطددتطوعني إدابددات يف اهتػددتت

 املطدتطوعني  لمودب  ضدتذابات ا تباعد إهٛ ٗتػري  اإلدابات تسكص عدَ ٟعو تديتصٙد عِٕ 

ٛ  تػدري ( 1) عّ تقى اهيت املعٚازٜ اإلحنسا  ُتا٢رٗو اهعبازٝ ًطٌْ٘ عّ  تقدازال  ٗدد٘د  إهد

 املسضددٛ إدابددات بددني ت٘افددق ٗددد٘د(  8)  ددددٗي ٙ٘ضددح واملطددتطوعني لموددب إدابددات بددني

 و20و9اهعاَ بقٌٚٞ  املت٘ضط س٘ي باملطتػفٚات

 ضبدى  باملطتػدفٚات  املسضًّٛ  املبش٘ثني إلدابات يبقا  (8) ازبدٗي ًّ تبني

ٞ  ًطد٣٘ي اهدزاضٞ لْ املسضٛ ٙ٘افقْ٘ بػددٝ عودٟ لْ    ٟ  األلدِا  ٙ٘ضدح   اهتنرٙد  جيدب  اهتد

 (و 0و60) ةت٘ضط عِٔا اإلًتِال جيب اهتٟ اهطعاَ ًّ املٌِ٘عات ٗ تِاٗيا

ٕ  ٗيف ّ  املبش٘ثددْ٘ ٗافدق   اهطدٚاق ُفطدد  لْ اهدزاضددٞ ضبددى باملطتػدفٚات  املسضددٛ ًد

َ  اهنرا٢ٚدددٞ اه٘دبدددات ٞ  ثابتدددٞ ً٘اعٚدددد يف تقدددد ٗافدددق   كٌدددا(و 28و0) ةت٘ضدددط ًِٗتعٌددد
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 ْ ٞ  املبش٘ثْ٘ لٙطا عودٟ ل ٞ  اه٘دبد (و 97و9) ٕٚ ةت٘ضدط اهصدش  ٍٔسداهت  ًد  تدتمَ   اهنرا٢ٚد

ٞ  اه٘دبدات  كٌٚات ٗافق املبش٘ثْ٘ لٙطا عوٛ لْ ٞ  كافٚد ٞ  ًد   ًِٗاضدب  ًدسٙ   كدى  ساهد

ٞ  ًطد٣٘ي  كاْ إذا ًا ملبش٘ثْ٘ا ٙعس  ق  آلس ضٚاق ٗيف (و 60و9) ةت٘ضط ٍ  اهتنرٙد  ٙٔدت

 (و29و9) ةت٘ضط  لَ ق اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ عوٟ ٍٔٗتعوٚقات املسضٛ سسعاتة

 اه٘دبددٞ تِدداٗيلٗ تقدددٍٙ لدٗاتٙ٘افددق املبش٘ثددْ٘ عوددٛ لْ   مل  اآللددس اهِشدد٘ عوددٟ

 ًددّ اهنرا٢ٚددٞ اه٘دبددٞ عددّٙ٘افددق املبش٘ثددْ٘  مل كٌددا(و 05و0) ةت٘ضددط ٗلددشٚٞ ُعٚفددٞ

ْ      مل ٗ(و 88و2) ةت٘ضدط  ٗاهػلى ٘دٝازب سٚح ٞ  ٙ٘افدق املبش٘ثدْ٘ بػددٝ عودٟ كد٘  يسٙقد

 (و05و2) ةت٘ضط ًٗقب٘ي ًِاضب اهنرا٢ٚٞ اه٘دبٞ تقدٍٙ

  زمباتٍٔ ً  اهتنرٙٞ قطٍ تفاعى ًد٠ حن٘ املسضٟزا١ ٗت٘دٔات آ :(9ددٗي )

    
 

 
    

ازة
ـــ

بــ
عــ

ال
 

 
 دزجة التكساز و الٍسبة املئوية

 ائيةاملؤشسات اإلحص

ــت
اا

ست
ــ

بيـ
 

 املتوسط   3  
 احلسابي

 حنسافالا
 املعيازي

 بعني املستشفي إدازة تأخر
 املسضي أفعاه زدود االعتباز

 الوجبات عمى ووالحظاتهي
 هلي املكدوة

 7 ك

% 
 

 احلسية بعض األطباء ميٍح
 وكوٌات اختياز فى لمىسضي

 8  الوجبة وشكمها

 5 ك

% 

 وصف لمىسيض يوجد
 باملىٍوعات وقائىة

 الطعاً وَ واملسىوحات

 3  ك

% 
 

 وجبات بتٍاوه يسىح
 املعدة الوجبات غري خازجية

 8 ك
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 % التػرية قسي مبعسفة

 التػرية قسي إدازة تسىح
 وضع يف باملشازكة لمىسيض
 الوجبة وختطيط

 2 ك

% 

 
 وجهات فى اختالفات هٍاك

 و املسضى بني الٍظس
 التػرية وسئوىل

 1 ك

% 

 
 التػرية قسي إدازة توفس

 فعاال دوزيا تواصن
 املسضى بني( وتبادال)

 خاله وَ بالكسي والعاومني
 املدتمفة التواصن أساليب

 الشدصية المكاءات ، وجن
 السأى أخر واستىازات

 6 ك

% 

 

 لٍجاح اجهده اإلدازة تبره
 الوجبات تكديي عىميات

املسضى وشيادة زضاء

 4 ك

% 
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 *ن= تلسازات

 هوبٚاُات ضٚٞاألضا املؤغسات ه٘لف اإلسصا٢ٚٞ اهتلساز دداٗي ضتخداَا ٗ  

 اهرتتٚب ًت٘ضط ضتخسازق اسبطابٛ املت٘ضط ضتخدَا كٌا  امل٣٘ٙٞ اهِطب ب٘اضطٞ

 ٙقٚظٗو املسضٟ زمبات ً  اهتنرٙٞ قطٍ تفاعى ًد٠ ضب٘ز عبازات ًّ عبازٝ هلى

 حنسا اق ُتا٢ر ْإ سٚح  املطتطوعني إدابات يف اهتػتت ٠ًد املعٚازٜ حنسا اق



 

 

 املِص٘زٝ ًطتػفٚات داًعٞ ببع  هوٌسضٟ املقدًٞ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات تقٍٚٚ

 
 

 

 
 

 تباعد إهٛ ٗتػري اإلدابات تسكص عدَ عوٛ تدي صٙد عِٕلٗ ت (1) تطاٜٗ اهيت املعٚازٜ

 اهيت املعٚازٜ حنسا اق ُتا٢ر كٌا لْواهعبازٝ ًطٌْ٘ عّ املطتطوعني لموب ضتذاباتا

 9 ددٗي ٗٙ٘ضح واملطتطوعني لموب إدابات بني تقازال ٗد٘د إهٛ تػري( 1) عّ تقى

 وباملطتػفٚات املسضٛ إدابات بني ت٘افق ٗد٘د

 باملطتػفٚات املسضًّٛ  املبش٘ثني إلدابات يبقا لُٕ (9) يازبدٗ ًّ تبنيٗ

 اهِعس ٗدٔات فٟ التسفات ِٓاناهدزاضٞ لْ اهعاًوني ٙ٘افقْ٘ بػدٝ عوٟ لُٕ  ضبى

 ًا املبش٘ثْ٘ ٙعس  ق آلس ضٚاق ٗيف (و95و0) ةت٘ضط اهتنرٙٞ ًط٣٘هٛ ٗ املسضٟبني

 ق لَ اه٘دبٞ ٗربطٚط ٗض  يف باملػازكٞ هوٌسٙ  تطٌح اهتنرٙٞ قطٍ إدازٝ كاْ إذا

 (و 35و3) ةت٘ضط

 ٗاملطٌ٘سات باملٌِ٘عات ٗقا٢ٌٞ ٗلف ٙ٘افق املبش٘ثْ٘ عوٛ ٗد٘د مل  ًّٗ دٔٞ للس٠

 ادٔد تبري اإلدازٝ ٙ٘افق املبش٘ثْ٘ عوٛ لْ مل كٌا(و 09و0) ةت٘ضط اهطعاَ ًّ

 ٙسٜ ق كٌا(و 04و0) ةت٘ضط اهعٌس١ ازض ٚىُٗ اه٘دبات تقدٍٙ عٌوٚات هِذاح

ًٗلُ٘اتٔا  اه٘دبٞ التٚاز يف هوٌسضٛ اسبسٙٞ بع  ميِشْ٘ األيبا١ لْ املبش٘ثْ٘

 ت٘الس ت٘فس اهتنرٙٞ قطٍ دازٝٙ٘افق املبش٘ثْ٘ عوٛ لُإ مل ٗ(و  27و0) ةت٘ضط   ٗغلؤا

 اهت٘الى لضاهٚب لسي ًّ باهقطٍ ٗاهعاًوني املسضٟ بني( ًتبادق) فعاق ادٗزٙ

 مل كٌا (و95و2) ةت٘ضط ٜاهسل الر ٗاضتٌازات اهػخصٚٞ اهوقا١ات   ًجى املختوفٞ

 املسضٛ لفعاي زدٗد عتبازاق بعنيت لر  املطتػفٛ إدازٝ ٙ٘افق املبش٘ثْ٘ عوٟ لْ

 (و88و2) ةت٘ضط يٍ املقدًٞ اه٘دبات عوٟ ًٗسسعاتٍٔ

 املعدٝ اه٘دبات مري لازدٚٞ ٗدبات بتِاٗي ٙطٌح ٙ٘افق املبش٘ثصْ بػدٝ عوٛ لُٕ مل ٗ

 (و09و2) ةت٘ضط اهتنرٙٞ قطٍ سفٞةع

 التىصياث
 اهنرا٢ٚٞ  اه٘دبات بتقٍٚٚ  ًِ٘يا ٙلْ٘ باملطتػفٟ قطٍ ًطتقى هوذ٘دٝ إُػا١

 وًطبقا ً٘ض٘عٞ ملعاٙري ٗفقا هوٌسضٛ ٗتقدمئا إعدادٓا لثِا١ ًٗتابعتٔا
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  ُعافٞ اه٘دبٞ اهنرا٢ٚٞ ٗضسًتٔا لثِا١ تقدمئا  هطٌاْ لازًٞ ق٘اعد ٗض

 و هوٌسضٛ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات اعداد يف املطتخدًٞ املعدات ٗضسًٞ هوٌسضٟ

 ةطبخ اهعاًوني عوٟ هوسقابٞ ئاٝ عوٟ ًطت٠٘ عاي ًّ اهتدزٙب ٗاشبةٝ  تعٚني 

 يٍو املِاضب ٗاهػلى باهطعٍ هوٌسضٛ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات لسٗز ٗضٌاْ املطتػفٟ

 َايسعٍٔ لسي ًّ يٍ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات اعداد لثِا١ املسضٛ ةػازكٞ اقٓتٌا 

 واملٌِ٘عٞ املطٌ٘ح بٔا لٗ اهنرا٢ٚٞ ض٘ا١ اه٘دبات عوٛ

 ٞتصٌٍٚ قبى اهطبٚب ً  باملػازكٞ اهتنرٗٙٞ ٗاستٚاداتٕ دٚدا املسٙ  ساهٞ دزاض 

 وهٕ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات

 ٝاققتصاز ٗعدَ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات ربطٚط بلٚفٚٞ املتعوقٞ ٗاملعوً٘ات املٔازات شٙاد 

 املِاضبٞ اهلٌٚات ذبدٙد يف املٔازٝ توم تطٍٔ فقط ٗقد رٗٙٞاهتن املعوً٘ات عوٟ

 وسباهتٕ يبقا هٕ اهنرا٢ٚٞ اه٘دبات يف هوٌسٙ 

 املزاجع 
 / املساد  اهعسب2ٞٚ

 ٟهوِػس اإلمياْ ُ٘ز داز"   اهلوٟ ملسضٟ اهعسدٚٞ اهتنرٙٞ( "0425) غسٗق  املاهل 

  األزدْ  -عٌاْ  ٗاهت٘شٙ 

 ٗلًساضٕ اهنرا٢ٟ تٌجٚىاه( "0422)  لمحد هطفٟ  سطِني  " 

 س٘هِا ًٗا اهعسدٚٞ اهتنرٙٞ(   "0420) ًٟ  عاًس  " 

 ٞهوِػس اإلمياْ ُ٘ز داز"  اهلوٜ٘ اهفػى ملسضٟ اهنرا٢ٛ اهِعاَ( "0427) ًادد  عطٚو 

  األزدْ -عٌاْ  ٗاهت٘شٙ 

 ٝاملطريٝ داز"   اهصشٚٞ ٗاهتنرٙٞ اهنرا١ ً٘ض٘عٞ( "0420) ضوٌٚاْ اميّ  ًصآس 

  األزدْ  -عٌاْ  اهت٘شٙ ٗ هوِػس

 ٗاهتنرٙٞ اهنرا١(" 0420)فازٗق  غآني  ٗ لًني عصت  مخٚظ ٗ اهسمحّ عبد  ًصٚقس 

  اهعاملٚٞ اهصشٞ ًِعٌٞ" 

 اهنرا١ عوٍ إىل ًدلى( 0420) ٗاهرت  ٗاٙت  
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