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 فيرس المحتويات:

 الصفحة المحتوى 

 أ االىداء

 ب الشكر والتقدير 

 و -ج فيرست المحتويات 

 ط -ز فيرست الجداوؿ

 ي-ط والصور فيرس االشكاؿ

 ؾ-ي :البيانية الرسوـ فيرس

 ؾ فيرس الخرائط

 2-1 الخالصة بالمغة العربية

 4-3 الخالصة بالمغة االنجميزية 

 5 منطقة الدراسةالجوانب الطبيعية والبشرية لو  منيجية لا: االولالفصل 

 6 .  المقدمة: 1.1

 7 .  مشكمة الدراسة:2.1

 7 مبررات الدراسة:  3.1

 9 -8 أىداؼ الدراسة:  4.1
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 9 .  أىمية الدراسة:5.1

 10 -9 .  أسئمة الدراسة:6.1

 11 -10 .  فرضيات الدراسة:7.1

 11 الدراسة:.  المناىج المستخدمة في 8.1

 11 :الوصفي المنيج .1.8.1

 11 : االحصائي التحميمي المنيج.2.8.1

 13 -12 أدوات الدراسة وطرؽ جمع البيانات:  .8.13

 13 :الدراسة عينة.  9.1

 14 صدؽ مقياس الدراسة: 1.9.1

 15 :الدراسة صعوبات.  10.1

 15 :والزمانية المكانية الدراسة حدود.  11.1

 18 -17 :الدراسة منطقة تجمعات خصائص.  12.1

 22 -18 :الدراسة لمنطقة والبشرية الطبيعية الجوانب 14.1

الخمفية النظرية لتقييم األثر البيئي لصناعة مناشير الحجر في منطقة  :الثانيالفصل 
 حوض البحر المتوسط
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 33  :المقدمة 1.2

 25 -24 : واستعماالتيا الطبيعية المصادر 2.2

 26 -25 : واستنزافيا المعدنية المصادر تحديات 3.2

 26 : التعديف وأعماؿ لممعادف البيئية اآلثار.  4.2

 35 -28 :الصناعية لممنشآت والبيئية الصحية االثار. 5.2

 40 -35 :البيئي االثر تقييـ ومجاالت مفاىيـ .6.2

 43 -43 : توسطالم البحر منطقة في التنمية لمشاريع البيئية المتطمبات.7.2

 44 : البيئي لمتقييـ والثقافية االجتماعية االبعاد 8.2

 44- 46 :( Environmental Audit)   البيئي االثر ومراجعة تدقيؽ.  9.2

 49 -47 :فمسطيف في البيئية لألثار التقييمية السياسة وقوانيف مبادئ.10.2

 50 :الفمسطينية الحجر لصناعة االقتصادي االثر .11.2

 68 -51 .الدراسات السابقة:12.2

 69 الثالث: النتائج والمناقشة لالفص

 91 -70 :البيئي االثرومراجعة  لتقييـ ليوبولد مصفوفة عمؿ ومنيجية طريقة.  1.3

 73  -72 تحديد العناصر البيئية المتأثرة مف المشروع: .1.1.3

 80 -74 سة:الدرا لمنشآتجداوؿ تقييـ وتدقيؽ االثر البيئي . 2.1.3

 81 : جداوؿ مصفوفة ليوبولدتفسير نتائج  . 3.1.3
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 92 -82 : لمناشير الحجر تحميؿ االثر .4.1.3

 منطقة في السكاف نظر وجية مف الحجر صناعة لمنشآت االحصائي التحميؿ. 2.3
 :الدراسة

92 

 متغيرات بيف Pearson correlation والعالقة االرتباط اختبار نتائج. 1.2.3
 :دراسةال

92- 102 

 119 -103 :الدراسة وفرضيات تساؤالت عمى اإلجابة. 2.2.3

 119 :الدراسة منطقة في الحجر صناعة لمنشآت االحصائي التحميؿ. 3.3

 133 -119 خصائص العينة الديمغرافية ألصاب المنشآت:.1.11.3

 134 والخاتمة النتائج والتوصياتالفصل الرابع: 

 138 -135 راسة:ممخص نتائج الد 1.4

 142 -139 التوصيات:  2.4

 143 -142 الخاتمة:.  3.4

 150 -144 :والمراجع المصادر قائمة.  4.4

 

 الصفحة المالحق:

 152 -151 المفاىيـ والمصطمحات: 1.5

 155 -152 : فمسطيف في المنشآت عمى والبيئي والرقابي القانوني الجانب 2.5

 160 -156 :السكاف استبانة  3.5
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 165 -161 :المنشآت اصحاب استبانة 4.5

 فيرس الجداول:

 الصفحة :العنوان

 لمصانع( الروبة) لمادة والفيزيائية الكيميائية والمحتويات الخصائص(: 1) رقـ جدوؿ
 :الحجر

31 

 42 -41 :المختمفة الصناعية لمنشاطات واالثر القوة لقياس ليوبولد مصفوفة يمثؿ(: 2) رقـ جدوؿ

 72 -71 (: مواقع وتجمعات مناشير الحجر في منطقة الدراسة:3رقـ )جدوؿ 
باستخداـ مصفوفة ليوبولد  )لحـ بيت(  لموقع(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 4جدوؿ رقـ )

 ضمف مرحمة التشغيؿ:
74 

 )الدوحة مدينة في الصناعية المنطقة( لموقع(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 5جدوؿ رقـ )
 ـ مصفوفة ليوبولد ضمف مرحمة التشغيؿ:باستخدا

75 

 مدينة في المستقبمي السكف منطقة ( لموقع(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 6جدوؿ رقـ )
 باستخداـ مصفوفة ليوبولد ضمف مرحمة التشغيؿ: ) الدوحة

76 

باستخداـ مصفوفة  )  الخضر ( لموقع(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 7جدوؿ رقـ )
 د ضمف مرحمة التشغيؿ:ليوبول

77 

باستخداـ مصفوفة )   جاال بيت ( لموقع(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 8جدوؿ رقـ )
 ليوبولد ضمف مرحمة التشغيؿ:

78 

باستخداـ مصفوفة )   جاال بيت ( لمنطقة(: التقييـ الكمي لألثر البيئي 9جدوؿ رقـ )
 ليوبولد ضمف مرحمة ما بعد التشغيؿ:
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