
 بمصر محاقظة القليوبية في المصابين العمال حياة نوعية تقييمل استمارة اسبيان

 

 اٌذساسخ،  َجت عٍُه  لشاءح  وفهُ اٌششح اٌزبٌٍ إلجشاءاِد اٌذساسخلجً اٌّىافمخ عًٍ اٌّشبسوخ فٍ هزٖ 

 إٌّبفعٍّخ  واٌّحزالخطبس هُ جُذا ارفاٌّمزشحخ.و ٌىٍ رحذد ِىلفه ِٓ اٌّشبسوخ فٍ هزٖ اٌذساسخ ، َجت أْ 

 لجً ارخبرن اٌمشاس. ذساسخاٌّزىلعخ ِٓ هزٖ اٌ

  دراسة لتقييم ووعية حياة العمال المصابيه في مىطقة شرق الدلتا بمصر: عىوان الدراسة

  : اٌذوزىس / وٌُذ صالح اٌذَٓجبحش اٌشئُسًاسُ اٌ

 .ٌىالَبد اٌّزحذح األِشَىُخفىجشرً، اٌزبثع ٌٍّعهذ اٌىطٍٕ ٌٍصحخ،ا ّشوزث جبِعخ ُِشَالٔذ ِذعّخ اٌشاعً:

ِٓ  رؤصش فً حُبح اٌىضُشغشض اٌذساسخ: االصبثبد اٌزً رحذس أصٕبء اٌعًّ أَو اصٕبء حذس ِزعٍك ثبٌعًّ 

ّصبة و اٌٍعبًِ ٌ إٌفسُخ و االجزّبعُخاٌجذُٔخ و ا عًٍ اٌحبٌخرأصُش وجُش رؤصشأًَضب  صبثبد.هزٖ األ اٌعبٍُِٓ

اٌغشض  .ٍعّبي اٌّصبثٌُٓاٌحُبح  ٔىعُخإًٌ اٌزذهىس فٍ   ِّب لذ َؤدي َّىٓ أْ رسزحىر عًٍ ِىاسد اٌعبئٍخ

ِٓ هزٖ اٌذساسخ هى رحذَذ ٔىعُخ اٌحُبح ٌٍعبٍُِٓ اٌزَٓ َعبٔىْ ِٓ اإلصبثبد اٌّهُٕخ و اٌعىاًِ اٌّؤصشح فُهب و 

 ثزحذَذ رٍه اٌعىاًِ و اسزهذافهب، َحذس رحسٓ وجُشا فٍ ٔىعُخ اٌحُبح ٌٍعبٍُِٓ اٌّصبثُٓ.

اشهش، ٔطٍت ِٕه  6حذس ِزعٍك ثبٌعًّ ِٕز اصٕبء ءاد اٌذساسخ: ٌىىٔه عبًِ اصُت أصٕبء اٌعًّ أَو اجشا

 إٌفسُخحبٌزه  اٌّشبسوخ فٍ هزٖ اٌذساسخ. سٕسأٌه ثضعخ أسئٍخ ِٓ خالي إسزجُبْ ِمبثٍخ. األسئٍخ سزىىْ حىي

دلُمخ.َّىٕه إَمبف اإلسزجُبْ  11ًٌ ا 10ثعذ اصبثزه االخُشح اإلسزجُبْ َسَُسزغشق ِٓ َخ دو االجزّبعخ و اٌّب

؛و فً هزح اٌحبٌخ  ٌٓ رزبصش اٌعٕبَخ اٌطجُخ اٌزً رزٍمبهب ثبي حبي  أوعذَ االجبثخ عٓ اي سىاي فً أٌ ولذ رشَذ

 .ِٓ االحىاي

ََسزخذِىا اي اسّبء عٕذ جّع او  األخطبس: هٕبن احزّبٌُخ  ٌفمذاْ اٌخصىصُخ ، و ٌىٓ اٌجبحضُٓ ثبٌذساسخ ٌٓ

رخزَٓ اٌّعٍىِبد اٌخبصخ ثه و سُسزخذَ ثذال ِٓ رٌه رعشَفبد خبصخ ثبٌذساسخ. أَضب لَْذ رُشعش ثعذَ اٌشاحخ 

ِٓ جشاء وشُف ثَْعط اٌّعٍىِبِد اٌخبّصِخ ثه او ثبصبثزه ، عًٍ أَخ حبي َّىٕه إَمبف اإلسزجُبْ أوعذَ 

؛و فً هزح اٌحبٌخ  ٌٓ رزبصش اٌعٕبَخ اٌطجُخ اٌزً رزٍمبهب ثبي حبي ِٓ  َذاالجبثخ عٓ اي سىاي فً أٌ ولذ رش

 االحىاي.

إٌّبفع: ٌٓ رحصً عًٍ ِٕفعخ ِجبششح ِٓ هزٖ اٌذساسخ ٌىٓ إشزشاوه فٍ هزٖ اٌذساسخ سُسبعذ فٍ اٌزعشف 

.وّب اْ اٌزعشف ُٓ اٌّصبثٍَُٓخ ٌٍعبِدو االجزّبعخ و اٌّب إٌفسُخعًٍ ربصُشاالصبثبد اٌّهُٕخ عًٍ إٌىاحً 

َحَذد ثعذ، ٌزا رحذَذ رُ ٍعّبي اٌّصبثُٓ ٌُ ٌىعُخ  اٌحُبح ٔعًٍ اٌعىاًِ اٌزٍ رٍعت اٌذوس األسبسٍ فٍ اٌزأصُش عًٍ 

رٍه اٌعىاًِ و اسزهذافهب، َحسٓ وضُشا فٍ ٔىعُخ اٌحُبح ٌٍعبٍُِٓ اٌّصبثُٓ. إشزشاوه فٍ هزٖ اٌذساسِخ 

 .ش اٌعٕبَخ اٌطجُخ اٌزً رزٍمبٖ ثبي حبي ِٓ االحىايطىاعُخ، و فً حبٌخ سفضه اٌّشبسوخ ٌٓ رزبص

 



 .اٌجذًَ: ٌُس هٕبن ثذًَ إًٌ هزٖ اٌذساسخ

 

 الموافقة

ٌمذ أخجشٍٔ اٌجبحش عٓ اٌغشض، اإلجشاءاد ،إٌّبفع واألخطبس اٌّحزٍّخ ٌٍذساسخ و ٌمذ لشأد وفهّذ ِحزىي 

 هزٖ اٌىصُمخ، وأٔب أُوافك عًٍ اٌّشبسوخ فٍ هزا اٌجحش.

 ……………… رىلُع اٌجبحش……………………                شبسن رىلُع اٌّ

 اٌزبسَخ.../..../....
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