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        انسؤال األول:

ِاااري ٠مظااذ تاٌااذٚسج يٌضسيػ١ااح ا ِٚاااٟ٘ يٌؼٛيِااً يٌرااٟ لدخ اٌااٝ رٙااٛس يٌااذٚسيخ يٌضسيػ١ااح  ااٟ ِظااش  -0

 ٚذطٛس٘ا.  

  ٗيٌذٚسج يٌضسيػ١ٗ : ٔظاَ ذرؼالة تّٛظثٗ صسيػح ِؽاط١ً ِؽذدٖ  ٝ ِغاؼٗ ِؽذدٖ خالي  رشج ص١ِٕ

 ِؽذدٖ .

   . ٗلْ يٌراس٠خ ٌُ ٠صثد لذثاع يٌّظش١٠ٓ ٌٕظاَ يٌذٚسج يٌضسيػ١ 

   ْ١ؼاْ ي١ًٌٕ ِٚا واْ ٠رشوٗ  ٛق يألسع ِٓ و١ّح يٌطّٝ ع٠ٕٛاً ٚ يٌزٜ ٠شًّ وص١ش ِٓ يٌّٛيد أل

 يٌغزيئ١ٗ وا ٝ ٌرؼ٠ٛغ ِاذفمذٖ يألسع ِٓ خظة .

  .)وزٌه لْ يٌضسيػح  ٝ  ِظش وأد ذؼرّذ لعاعاً ػٍٝ لٔراض يٌمّػ ) لٜ يٌضسيػح يٌّرىشسٖ ٌٍمّػ 

  عح ذغ١١ش ٔظاَ يٌشٜ ٚلدخاي يٌمطٓ وّؽظٛي سئ١غٝ . لْ رٙٛس يٌذٚسيخ يٌضسيػ١ح  ٝ ِظش واْ ٔر١ 

  : ٌٝلْ ذغ١١ش ٔظاَ يٌشٜ ِٓ يٌؽ١اع يٌٝ يٌّغرذ٠ُ لدٜ ي 

 1 . َيٌرىص١ف يٌضسيػٝ تضسيػح ِؽظ١ٌٛٓ  ٝ يٌؼا ) 

 2  ٓيٌزسج يٌش ١ؼح ٚ يٌشا١ِٗ( . -يألسص –يٌمظة  –( يٌرٛعغ  ٝ صسيػح يٌّؽاط١ً يٌظ١ف١ٗ ِصً )يٌمط 

 3ع ِذج يٌظ١ف .( ػذَ ذث٠ٛش يألس 

  ٚ ٗلدخاي يٌمطٓ ٚ ٘ٛ ِؽظٛي ٌٗ لؼر١اظاخ خاطٗ ِٓ ٔاؼ١ح ٔٛػ١ح يٌرشتٗ ٚ يٌّؼاِالخ يٌضسيػ١

 يٌّؽظٛي يٌغاتك . 

   يٌثذي٠ٗ وأد لٔراظ١رٗ )يٌمطٓ ( ِٕخفؼٗ ٔر١عح يٌضسيػح يٌّرىشسٖ ٚ٘زي ٚػغ لِاَ يٌّغئ١ٌٛٓ  ىشج ٝ 

 و١ف١ح ذفادٜ رٌه .

  يٌمّػ ٚ يٌثشع١ُ وّؽاط١ً شر٠ٛٗ  - ٝ ِظش شٕائ١ح ؼ١س صسع ِغ يٌمطٓ  ٝ تذي٠ح يألِش وأد يٌذٚسج

 شُ تؼذ رٌه لذثؼد يٌذٚسج يٌصالش١ٗ . –ٚ يٌزسج وّؽظٛي ط١فٝ 

 قم يب رعسفخ عٍ:ـ صالصخ فقظ -4

 األصبز انسٍئخ نهصزاعخ انًزكسزح:ـ

 ٔمض يٌؼٕاطش يٌغزيئ١ٗ تاٌرشتٗ . -0

 ذىاشش ي١ٌّٕاذٛدي ٚ غ١ش٘ا ِٓ يٌّغثثاخ يٌّشػ١ٗ .    -4

 يألخالي تاٌرٛيصْ يٌث١ٌٛٛظٝ تض٠ادج ذىاشش لٔٛيع ِٓ يٌىائٕاخ يٌذل١مٗ ٚ لٍح لػذيد لخشٜ . - -3

 ل شيص يٌّٛيد يٌغاِح ِٓ لػؼاء يٌٕثاذاخ ٚذشو١ض٘ا  ٝ يألسع . - -2

 ونكٍ ًٌكٍ رقسًٍهى انى



ٌرشتااٗ )خاطااح يٌّؽاطاا١ً يٌّرٍفااٗ ٌٍااذتاي ( ٚ ػااذَ يألعاارٕضيا يٌّغاارّش ٌٍّااادج يٌؼؼاا٠ٛٗ ِاآ ي -0

 ذؼ٠ٛغ ِا ذفمذٖ ِٓ دتاي ٠ؤدٜ اٌٝ عٛء خٛيص يٌرشتٗ ٚ خظٛترٙا .

 لعرٕضيا ػٕظش ٘اَ لٚ ػذج ػٕاطش تظفح ِغرّشٖ ٔر١عح يٌضسيػح يٌّرىشسٖ . -4

صسيػح ِؽاط١ً يٌؽثٛب تشاىً ِرىاشس ٠اؤدٜ يٌاٝ لعارٕضيا ػٕظاش ي١ٌٕراشٚظ١ٓ ِآ يٌرشتاح   -3

 ٘زي يٌؼٕظش يٌؼاًِ يٌّؽذد ألٔراظ١ح يألسع .تؽ١س ٠ظثػ 

ذؽ٠ٛااً يألسع يٌااٝ ؼّؼاا١ٗ ٔر١عااح ٌفمااذ٘ا تؼااغ يٌمٛيػااذ يألسػاا١ٗ ٚ ذظااثػ غ١ااش ِالئّااٗ   -2

 ٌضسيػح وص١ش ِٓ يٌّؽاط١ً .

لذ ذؤدٜ يٌضسيػاح يٌّرىاشسٖ يٌاٝ ذاشن يألسع ٌفراشج ص١ِٕاٗ خا١ٌاٗ ِآ يٌىغااء يٌخؼاشٜ ِّاا  -2

 يئ١ٗ .٠ؼشػٙا ٌٍرؼش٠ٗ ٚ  مذ  ٝ يٌؼٕاطش يٌغز

ص٠ادج ذٛيظذ تؼغ يٌّغثثاخ يٌّشػ١ٗ ِصً )ذؼفٓ يٌعزٚس( وزٌه ذىااشش ألٔاٛيع ِآ ي١ٌّٕااذٛدي   -6

ٚ يٌؽششيخ وزٌه تؼغ يٌؽشائش رٌه ٔر١عاح ٌٛظاٛد يٌّؽظاٛي يٌؼائاً تظافح ِرىاشسٖ ٚ ٘ازي 

 لذ ٠فشص ٘زي يٌّؽظٛي تؼغ يٌّٛيد يٌغاِٗ :  ٠ؤدٜ يٌٝ خفغ وث١ش  ٝ لٔراظ١رٗ

رااٗ ٠ظااً ذشو١ااض ٘اازٖ يٌّااٛيد ٌذسظااح ذااؤشش ػٍااٝ يٌّٕااٛ ٚ لٔراظ١ااح ٘اازي ٔر١عااح ذىااشيس صسيػ   -7

 يٌّؽظٛي )يٌىراْ ( . 

ذىشيس صسيػح ِؽظٛي لذ ٠ؼش تاألسع ٔر١عح ذىشيس يٌّؼاِالخ يٌضسيػ١ٗ :   ِصاً  )يٌخذِاٗ  -8

( يٌؽااشز ػٍااٝ ػّااك شاتااد ٚ ػااذَ ذغ١ااشٖ ٠ااؤدٜ يٌااٝ ذىاا٠ٛٓ ؽثمااٗ طااّاء تاااألسع .  يٌااشٜ 

يٌّؽاط١ً )يألسص(  رىشيس صسيػرٗ ِغ عٛء يٌظاشا ٠اؤدٜ يٌاٝ  تى١ّاخ وث١شج وّا  ٝ تؼغ

 لسذفاع ِٕغٛب يٌّاء يألسػٝ وزٌه لذ ٠ؤدٜ يٌٝ غغ١ً وص١ش ِٓ يٌؼٕاطش يٌغزيئ١ٗ .

يألخااالي تاااٌرٛيصْ يٌث١ٌٛااٛظٝ تاااألسع ٚ ِؽرٛي٘ااا ِاآ يٌؼٕاطااش يٌصا٠ٛٔااٗ ٚ يٌذل١مااٗ ٔر١عااح  -9

 يٌضسيػح يٌّرىشسٖ . 

 :شسوط اندوزح انصزاعٍخ انغٍدح

لْ ذىْٛ ِغاؼح وً ِؽظٛي ِٓ ِؽاط١ً يٌذٚسج ِرغا٠ٚح ػٍٝ ِذٜ عٕٛيخ يٌذٚسج ِا ٌُ ٠ؽذز  -0

  ذؼذ٠ً  ٝ يٌّغاؼح ٔر١عح ذؼذ٠ً يٌذٚسج .

 ٠عة لْ ذشًّ يٌذٚسج ػٍٝ ِغاؼح وا ١ٗ ِٓ ِؽاط١ً يٌؼٍف ٌغذ ؼاظح يألٔراض يٌؽ١ٛئٝ. -4

 شائش.لْ ٠ىْٛ ػّٓ ِؽاط١ً يٌذٚسج ِؽظٛال ٠ؼضق ٌؼّاْ يٌرخٍض ِٓ يٌؽ -3

لْ ذؼّٓ يٌذٚسج يٌّؽا ظح ػٍٝ خظٛتح يألسع ٚ ؼفظ يٌّادج يٌؼؼ٠ٛح ٚ رٌه تضسيػح يٌّؽاط١ً  -2

 يٌثم١ٌٛٗ ٚ يٌؼٍف ػّٓ ِؽاط١ً يٌذٚسج .

 ؼً ٚػغ ذخظ١ض ِغاؼح وث١شج ٌٍّؽظٛي يٌشئ١غٝ ٚ ٘ٛ لوصش ِؽاط١ً يٌذٚسج ستؽاً وزٌه ل -2

 . ٌٙزي يٌّؽظٛي  ٝ يٌذٚسج 

 ح يٌّؽاط١ً  ٝ ِٛػذ ِٕاعة ِغ خذِح يألسع ٚ لػذيد٘ا ظ١ذي ذظ١ُّ يٌذٚسج ٠ؼّٓ صسيػح وا -6

 ٌٍضسيػح .

ذؼالة يٌّؽاط١ً  ٝ يٌذٚسج تطش٠مح ع١ٍّٗ رٌه ٌألعرفادج يٌراِح ِٓ يألشش يٌّرثمٝ ٌّؽاط١ً يٌذٚسج  -7

 ذؽم١ك ِماِٚح ٌٍؽشائش ٚ يٌؽششيخ ٚ يألِشيع . –



سج وزٌه يألعرفادج ِٓ يألِىأاخ ٚ ذؤِٓ يٌذٚسج ذٕظ١ُ يٌؼًّ ػٍٝ ِذيس يٌؼاَ ٚ ِذٜ عٕٛيخ يٌذٚ -8

  يٌّٛيسد يٌّراؼح.

 انزسكٍت انًحصىنً  

ػثاسج ػٓ لائّح ٌٍّؽاط١ً ذؼُ يٌّعّٛػاخ يٌّخرٍفح ِٓ يٌّؽاط١ً يٌرٝ ذاضسع ِمشٚٔاح تّغااؼرٙا 

يٌّٕضسػااح عااٛيء  ااٝ يٌّٛعااُ يٌشاارٜٛ لٚ يٌظاا١فٝ لٚ ي١ٌٍٕااٝ )يٌخش٠فٝ(واازٌه يٌّؽاطاا١ً يٌّؼّااشج 

 وأشعاس يٌفاوٙح .

 :يصاٌب رُفٍر َظبو انزغًٍع انصزاعً

ذال ٝ يألشاس يٌغ١ئح ٌضسيػح ِؽاط١ً ِخرٍفح ِرعاٚسج  ٝ ِغاؼاخ طغ١شج تغثة لخرالا  ٝ  -0

 يٌّؼاِالخ يٌضسيػ١ح خاطح لخرالا  ٝ و١ّح ي١ٌّاٖ ٚ ِٛيػ١ذ يٌشٜ يٌرٝ ذؼطٝ ٌٍّؽاط١ً .

ا١ٌف ٚ ذضديد  ؼا١ٌح عٌٙٛح ِماِٚح يأل اخ يٌّخرٍفح تأؼذز يٌّث١ذيخ ٚ تزٌه ذٕخفغ يٌرى -4

 يٌّماِٚح .

٘زي يٌٕظاَ ٠ؼّٓ يٌٕعاغ ٌّشاس٠غ لٔراض يٌرماٜٚ ٚ يٌغالالخ يٌع١ذج تاٌى١ّاخ يٌالصِح ٚ  -3

 ذٛص٠ؼٙا ػٍٝ طغاس يٌضسيع .

يٌٕظاَ ٘زي ٠ؼطٝ يٌفشطح ٌٍرٛعغ  ٝ لعرخذيَ يألالخ يٌضسيػ١ح ٚ يألعا١ٌة يٌؽذ٠صح  ٝ خذِح  -2

ذِح يألسع وزٌه يٌضسيػح  ٝ ِٛيػ١ذ ِٕاعثح ٚ تاٌراٌٝ يألسع ٚ ٘زي ٠ؤدٜ يٌٝ يٌرثى١ش  ٝ خ

 ذخفغ ذىا١ٌف يٌخذِح.

ِث١ذيخ ؼشش٠ح( ٝ يٌٛلد يٌّٕاعة ٚ تاألعؼاس  –تزٚس ظ١ذج  –لِىا١ٔح ذٛ ١ش يٌخذِاخ )لعّذج  -2

 يٌّمشسج ػٍٝ لعاط ؼ١اصٜ ع١ٍُ ٚ ػّاْ ؼّا٠ح يٌضسيع ِٓ يألعرغالي.

غاؼاخ يٌّٕضسػح ٚ دلح ذمذ٠ش لٔراظٙا ٚ ٠ؼّٓ يٌؽظٛي ػٍٝ ت١أاخ دل١مح تؼذ ؼظش يٌّ -6

  تاٌراٌٝ سعُ ع١اعح للرظاد٠ح ٌٍثالد  ٝ للظش ٚلد ٚ يلً ذىا١ٌف.

ِٓ يٌؼٛيًِ يٌغاتمح )ٌٍرع١ّغ يٌضسيػٝ( ٚلذثاع دٚسج صسيػ١ح ع١ٍّح ٠ّىٓ ص٠ادج يألٔراض ٌىا ح   -7

 يٌّؽاط١ً ٚ ذم١ًٍ يٌفالذ يٌٕاذط ِٓ ذفر١د يٌّغاؼاخ يٌّٕضسػح.

ذؼذد يٌؽ١اصيخ ٚطغش ِغاؼرٙا ٠رشذة ػ١ٍٗ ٚ ظٛد  ٛيطً ٚ ِشا٠اخ ٠ٕرشش ػ١ٍٙا يٌؽشائش   -8

وزٌه ٘زٖ يٌفٛيطً  ذىْٛ  –خاطح يٌّؼّشج يٌرٝ ذىْٛ ِأٜٚ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ يأل اخ يٌضسيػ١ح 

  ػٍٝ ؼغاب يٌّغاؼح يٌّٕضسػح ٔر١عح ألْ ٘زٖ يألِاوٓ غ١ش ِٕضسػح .

 انزكضٍف انصزاعً وانزحًٍم وأَىاعخ. 

 –يٌّمظااٛد تااٗ يٌرىص١ااف  ااٝ صسيػااح يألسع تاألعاارغالي يٌّىصااف ٌٍّىاااْ )يألسع( ٚ ٌٍضِاااْ )ِٛعااُ يٌّٕااٛ( 

  تضسيػح ِؽظ١ٌٛٓ لٚ لوصش  ٝ ٔفظ يٌؽمً خالي يٌؼاَ يٌٛيؼذ . ٚرٌه تأؼذٜ يٌٕظُ يألذ١ح :

 .  اااٝ ٔفاااظ يألسع خاااالي يٌؼااااَ يٌٛيؼاااذصسيػاااح ِؽظااا١ٌٛٓ لٚ لوصاااش تاٌرؼالاااة : انصزاعاااخ انًزعبقجاااخ 

 يألعرغالي يٌّىصف ٌٍضِاْ  مؾ ٚ ػذَ ٚ ظٛد ذٕا ظ ت١ٓ يٌّؽاط١ً يٌّرؼالثح .

 يٌؽظٛي ػٍٝ ِؽظٛي لخش تؼذ يٌؽظاد ٔر١عح ذعذد يٌّٕٛ ٌٍّؽظٛي )يٌمظة يٌخٍفح(: انزـــــعقٍس

يٌرىص١اف ٕ٘ااا  اٝ يٌّىاااْ  ٚ صاش  اٝ ٔفااظ يٌٛلاد ٚ  اٝ ٔفااظ يٌؽماًصسيػاح ِؽظاا١ٌٛٓ لٚ لو: انزــــاـحًٍم

١ٓ  اٝ ٔفاظ يٌّٛعاُ  اٝ ِغ ٚظٛد ذٕا ظ ت١ٓ يٌّؽاط١ً يٌٕا١ِح ٚ يٌشػا٠ح ٕ٘اا  ذىاْٛ ٌّؽظاٌٛٚيٌضِاْ 

 ٚلٔٛيػٗ ٟ٘:ا ٔفظ يٌّىاْ



ٚ ١ٗ ذخٍؾ ذماٜٚ ِؽظ١ٌٛٓ لٚ لوصش ٚصسيػرُٙ تذيس دْٚ ٚظٛد خطٛؽ لٚ  ٛيطً  رحًٍم يخزهظ : - -1

ت١ٓ تزٚس٘ا تؼذ يٌؽظاد ت١ُٕٙ وّا  ٝ صسيػح ِخا١ٌؾ يألػالا لٚ صسيػح يٌّؽاط١ً يٌغًٙ يٌفظً 

  ألخرالا  ٝ يٌؽعُ .

صسيػح ِؽظ١ٌٛٓ لٚ لوصش ػٍٝ خطٛؽ  ٝ ٔفظ يٌّىاْ ٚ يٌضِاْ )ٔغثح يٌرؽ١ًّ( ذخرٍف  رحًٍم  طى : -4

خطٛؽ ,وّا  ٝ 3ؼغة ػذد يٌخطٛؽ ٌىً ُِٕٙ لذ ذىْٛ خؾ/خؾ ,خط١ٓ/خط١ٓ,خؾ/خط١ٓ, خؾ / 

   ٛي يٌظ٠ٛا ٚ يٌزسج لٚ يٌظ٠ٛا ٚ يٌمطٓ .

صسيػح يٌّؽاط١ً يٌّؽٍّح  ٝ ششيئػ تؼ١ذج ػٓ تؼؼٙا تّا ٠غّػ تاٌخذِح تغٌٙٛح ئحى :رحًٍم شسا  -3

٠رثغ ٘زي  ٝ  –وزٌه التذ ٚ لْ ذىْٛ يٌششيئػ ِرماستح تّا ٠غّػ تاٌرؽ١ًّ  –ٌىً ِؽظٛي ػٍٝ ؼذٜ 

 صسيػح يألسيع يٌّٕؽذسج ٚ يٌّؼشػح ٌٍرؼش٠ح .

يٌّٕٛ ِؼا خالي  رشج ص١ِٕح ِؽذٚدج ِٓ  ظً صسيػح ِؽظٛالْ لٚ لوصش ٠شرشوا  ٝ انزحًٍم انًزُبوة : -4

ِصً صسيػح ِؽظٛي ػٍٝ ِؽظٛي لخش ٚطً يٌٝ ِشؼٍح يألٔراظ١ح ٚ لثً يٌؽظاد. ِصً  –يٌّٕٛ 

 يٌظ٠ٛا ت١ٓ عطٛس يٌمّػ  –يٌثظً ػٍٝ خطٛؽ يٌمطٓ - (يٌزسج ,يٌمطٓ ,يألسص)صسيػح يٌثشع١ُ ذؽد 

  



ئٍساً انجسياٍى انحغابشي ٌ اصم َصاف انًسابحخ وًٌكاش ـ أقزسػ َظبيبً ندوزح فً أزض زيهٍخ يحصىنهب انس3

 يُىاد ـ أ زبز انًحبصٍم انًُبيجخ  3فً يكبَه 

 عٕٛيخ 6ِذج يٌذٚسج = 

 لغُ 2ػذد يأللغاَ = 

 6ط  5ط  4ط  3ط  2ط  1ط  

يٌمغُ يألٚي  

55  ِٓ %

 يٌّغاؼح

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

يٌمغُ يألٚي  

55  ِٓ %

 يٌّغاؼح

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

 شعٍس + رسيس

 صى 
فىل يى:اًَ + 

 يًسى

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

تشع١ُ 

 ؼعاصٞ

 

         انسؤال انضبًَ:

  عسف انزقبوي ويب هً :زعبد انزقبوي انًخزهفخ. -0

 .ىاشش يٌّؽاط١ً يٌضسيػ١ح يٌّؼشٚ احلٞ ظضء ِٓ لظضيء يٌٕثاخ ٠غرخذَ  ٝ ذ :  Seedsانزقبوي  

ظضء ِٓ لظاضيء يٌٕثااخ ػاذي يٌثازسج , عااق ِؽر٠ٛاح ػٍاٝ تاشػُ ٚ يؼاذ لٚ  لٞلذ ذٕرط ِٓ  ٚيٌرماٚٞ

عااق ِرؽاٛسج اٌاٝ تظاٍح )  ) يٌمظاة /يٌؽٕااء ( . ٌغاال١ح لوصش ذّٕٛ ٌرىْٛ ٔثاخ ظذ٠ذ ِصاً يٌؼماً ي

٠طٍاااك  ) يٌمٍماااط ( . يٌثظااً/ يٌصااَٛ ( , خٍفاااٗ ) يٌصّاااس يٌؽٍاااٛ ( , دسٔااح ) يٌثطاااؽظ ( , وٛسِاااح

 تظفح ػاِح . يٌرماٚٞػٍٝ    Seedsيٌّشرغ١ٍٓ تؼٍَٛ يٌضسيػح وٍّح تزٚس 

 يٌرماٚٞ يٌّغعٍح ا يٌرماٚٞ يٌّؼرّذج(ٚدسظاخ يٌرماٚٞ ٟ٘ )ذماٚٞ يٌّشتٟ ا ذماٚٞ يألعاط ا 

    

 ٌ سػ انطبنت يع انزقسٍى قسى انُجبربد رجعبً إليزغبثزهب نهفزسح انضىئٍخ أو اإلظالو يع ذكس أيضهخ. -4

 ٔثاخ ٔٙاس لظ١ش ِصً يٌزسج يٌشا١ِح 

  ٔثاخ ٔٙاس ؽ٠ًٛ ِصً يٌمّػ 

 ٓٔثاذاخ ِؽا٠ذج ِصً يٌمط 

 ٔثاذاخ يٌٕٙاس يٌّؽذٚد ِصً يٌماط١ٌٛا 

 اخ ٔٙاس لظ١ش ؽ٠ًٛ ِصً يٌمّػ يٌٕٙذٞٔثاذ 

  ٓٔثاذاخ ٔٙاس ؽ٠ًٛ لظ١ش ِصً ي١ٌاع١ّ   

 .أيجبد ردهىز إَزبعٍخ انزقبوي رحذ انظسوف انًصسٌخ -3

 :واٌخٍؾ ت١ٓ يألطٕاا يٌرعاس٠ح ٌٍّؽظٛي ِغ تؼؼٙا ) يٌخٍؾ ت١ٓ لطٕاا  انخهظ انًٍكبٍَكً نألصُبف

يٌؽٍط.  ل١اَ يٌّؽٍط يٌٛيؼذ تؽٍط للطاْ لوصش ِٓ يٌمطٓ ( ٔر١عح ػذَ يٌّؽا ظح ػٍٝ يألطٕاا لشٕاء 

طٕف لٚ ػذَ يٌفظً ت١ٓ يألطٕاا  ٝ يٌّٕاؽك يٌضسيػ١ح يٌّخرٍفح لذ ٠رغثة  ٝ ؼذٚز يٌخٍؾ ٚ 

ذذ٘ٛس طفاخ يٌعٛدج. ٌزٌه ذظذس ذشش٠ؼاخ ترؽذ٠ذ يٌّٕاؽك ٚ يألطٕاا يٌرٝ ذضسع تٙا ٚ يٌّؽاٌط 

                  يٌرٝ ذمَٛ تؽٍط يألطٕاا يٌّخرٍفح ٌٍمطٓ .



 : ًٔر١عح ٌؽذٚز يٌرٙع١ٓ ت١ٓ يألطٕاا يٌّخرٍفح. يٌٕر١عح ذماٚٞ ذؽًّ ػٛيًِ ٚسيش١ح غ١ش انخهظ انىزاص

(  barbadenseِشغٛتح , ٠رذ٘ٛس يٌّؽظٛي وّاً ٚ ٔٛػاً. ِصاي : يٌرٙع١ٓ ت١ٓ يٌمطٓ يٌّظشٞ )ظٕظ 

ٓ يٌّظشٞ ) ؽٛي يٌر١ٍح / ( ٠رغثة  ٝ ذذ٘ٛس طفاخ يٌعٛدج ٌٍمط   hersutumٚيٌٕٙذٞ  ) ظٕظ 

يٌٕؼِٛح / يٌّرأح / يٌّؽظٛي يٌٕٙائٟ ( , ٕ٘ان تشٔاِط ٌّىا ؽح يٌمطٓ يٌٕٙذٞ )يٌغش٠ثح( تاأللطاْ 

 يٌّظش٠ح .

  :تؼغ يألطٕاا يٌرشو١ث١ح ٔر١عح ذٛيٌٝ صسيػرٙا ٌؼذج ِٛيعُ ٠ؽذز ئؼضيي  ٝ أَعصال انعىايم انىزاصٍخ

يٌؼٛيًِ يٌٛسيش١ح ِّا ٠ؤدٜ اٌٝ ػذَ ذعأظ ٔثاذاخ يٌظٕف ٚ ذذ٘ٛس يٌظفاخ. يٌزسج يٌٙع١ٓ لُ٘ يألِصٍح 

وزٌه ٘زي  –%( ٔر١عح يعرخذيَ يٌظٕف يٌرعاسٞ ورماٚٞ  25 – 25, ؼذٚز ٔمض  ٝ يٌّؽظٛي ) 

  ٝ لطٕاا يٌمطٓ ِّا ٠رطٍة يالعرّشيس  ٝ يالٔرخاب ٌٍّؽا ظح ػٍٝ يٌظٕف .   يٌرذ٘ٛس ٠ؽذز 

 تؼغ يٌطفشيخ ػاسج تاٌرماٚٞ, ذرغثة  ٝ رٙٛس ٔثاذاخ ِخاٌفح) شٛيسد( ريخ  :حدوس انطفساد

 . طفاخ ظٛدج ِٕخفؼح

 ١ش ِٓ اطاتح يٌرماٚٞ تاألِشيع ) تىر١ش٠ح , ١شٚع١ح ( ٠رغثة  ٝ ذذ٘ٛس لطٕاا وص: األيساض انُجبرٍخ

يٌّؽاط١ً يٌضسيػ١ح. يٌمظة ٚ يٌثطاؽظ ) ٠رىاششي خؼش٠اً ( ذرذ٘ٛس لطٕا ّٙا ٔر١عح اطاتح ذما٠ّٚٙا 

تاألِشيع. يألِشيع يٌف١شٚع١ح ) يالطفشيس ٚ يٌّٛصي٠ه ( ذؽذز ذذ٘ٛس وث١ش ٌّؽظٛي يٌمظة. 

يالطفشيس ٚ  صسيػح ذماٚٞ يٌثطاؽظ ِٓ يٌؼشٚج يٌظ١ف١ح تاٌؼشٚج ي١ٍ١ٌٕح ٠ؤدٜ اٌٝ يإلطاتح تأِشيع

 يٌثشلشح ٚ ٠رذ٘ٛس يٌّؽظٛي .   

 عسف انح بئش صى عد: اضسازهب ويُبفعهب. -2

يٌؽش١شااح: ٔثاذاااخ ذّٕااٛ تش٠ااا  ااٟ ِٕطمااح غ١ااش ِشغااٛب ذٛيظااذ٘ا  ١ٙااا ٚذغااثة لػااشيسيً الرظاااد٠ح 

 ٌٍّؽظٛي ٚيإلٔغاْ ٚيٌؽ١ٛيْ ٚيٌّاء ٚيألسع.

 أضساز انح بئش 

 خفغ و١ّح يٌّؽظٛي 

  يٌٕثاذٟخفغ ظٛدج يإلٔراض 

 خفغ ل١ّح يألسيػٟ يٌضسيػ١ح  

 ٟٔٔمض و١ّح ٚل١ّح يإلٔراض يٌؽ١ٛي 

 ص٠ادج ذىا١ٌف يٌؼ١ٍّاخ يٌضسيػ١ح  

 ْذغُّ يإلٔغاْ ٚيٌؽ١ٛي 

 ص٠ادج ئرشاس يٌؽششيخ ٚيألِشيع يٌٕثاذ١ح  

 طؼٛتح ظّغ يٌّؽظٛي 

 ٖعذ يٌّعاسٞ يٌّائ١ح ٚص٠ادج يٌفالذ  ٟ و١ّاخ ي١ٌّا 

 ذؽذ٠ذ يٌّؽظٛي يٌّٕضسع 

 يٌؽشيئك  ئرشاس 

 َذش٠ٛٗ يٌّٕظش يٌؼا 

 ِْٛٔأٜٚ ٌٍضٚيؼف ٚيٌؽششيخ ٚيٌخاسظ١ٓ ػٓ يٌما 



 يُبفع انح بئش

 ْيٌؽشائش وغزيء ٌإلٔغا 

 ْيٌؽشائش وٕثاذاخ ػٍف ٌٍؽ١ٛي 

 يٌؽشائش وٕثاذاخ ؽث١ح 

 يٌؽشائش وّظذس ٌخظٛتح يٌرشتح 

 ط١أح ٚؼفظ يألسيػٟ ِٓ يإلٔعشيا 

 يٌؽشائش وّظش ٌثؼغ يٌظٕاػاخ يٌش٠ف١ح      

نقااد يُحااذ َجبراابد انح اابئش عدٌااداً يااٍ انصاافبد انزااً رًكُهااب يااٍ يقبويااخ انظااسوف انصٍااس يالئًااخ نهًُااى  -5

٠ششغ يٌطاٌة يٌظفاخ يٌخاطح تٕثراخ يٌؽائش  وانًحبفظخ عهى ثقبئهب عجس انقسوٌ. أشسػ هرح انعجبزح ثبنزفصٍم.

 ٟٚ٘ واٌراٌٟ

 -طفاخ ذرؼٍك تطث١ؼح يٌّٕٛ  ٟ ٔثاذاخ يٌؽشائش: - 

 ػٍٝ يٌّٕٛ  ٟ يٌّٕٛ ؼرٝ  ٟ يٌظشٚا يٌث١ئ١ح يٌّرطش ح يٌمذسج 

 اِىا١ٔح ذؼ٠ٛغ يألظضيء يٌّفمٛدج ِٕٙا ٚخظٛطا يٌؽشائش يٌّؼّشج 

 يٌرىاشش يٌغش٠غ ٚتأوصش ِٓ ؽش٠مح 

 .ِؼذي يٌّٕٛ يٌخؼشٞ يٌغش٠غ ٚتاٌراٌٟ ذرغ١ذ يٌّغاؼح يٌّٛظذج تٙا 

 ِٕاعثح )لٚسيق ِخرضٌح(  يورغاب تؼغ يٌظفاخ يٌرشو١ثح يٌرٟ ذرؽًّ تٙا يٌظشٚا يٌغ١ش 

 )ٗوثش ؼعُ يٌّعّٛع يٌعزسٞ )عٛيء  ٟ ئرشاسٖ ل م١ا لٚ  ٟ ِذٜ ذؼّم 

 .يؼرٛيئٙا ػٍٝ يٌّشوثاخ يٌغ١ش ِشغٛتح يٌرٟ ذثؼذ٘ا ػٓ يألػذيء يٌطث١ؼ١ح 

  يٌذ١ٔثح ٚيألسص( –يٌرشاتٗ يٌّٛس ٌٛٛظٟ ت١ٕٙا ٚت١ٓ يٌّؽاط١ً يٌرٟ ذّٕٛ ِؼٙا )يٌض١ِش ٚيٌمّػ 

 ٌّؽاط١ً يٌّٕضسػح   ٟ يالؼر١اظاخ يٌث١ئ١ح.يٌرشاتٗ ِغ ي 

 طفاخ ذرؼٍك تإٔراض يٌؽشائش ٌٍثزٚس -

 .أراض لػذيد ٘ائٍح ٌٍثزٚس ٌٍٕثاخ يٌفشدٞ  ٟ يٌّٛعُ يٌٛيؼذ 

 لذسج يٌثزٚس ػٍٝ يالؼرفار تؽ٠ٛ١رٙا ٌّذٖ ؽ٠ٍٛح 

 ًتؼغ يٌؽشائش ٌٙا يٌمذسج ػٍٝ ذىٍّح دٚسج ؼ١اذٙا تؼغ يلرالػٙا ِٓ يٌؽم 

  ٟذٕؼط تزٚس٘ا لثً لٚ  ٟ ٔفظ ٚلد ٔؼط يٌّؽظٛي يٌشئ١غ 

 شذج يٌرّاشً ت١ٓ تزٚس يٌّؽظٛي ٚتزٚس يٌؽشائش 

  ػشا يٌذ٠ه( –٘اٌٛن  –سظٍح  –طغش ٚدلح ؼعُ تزٚس يٌؽشائش )ؼاِٛي 

 ٙا ػٍٝ ذشيو١ة ِٛس ٌٛٛظ١ٗ ذغاػذ٘ا ػٍٝ يالٔرشاسئيؼرٛي 

 ذغاػذ٘ا تؼغ يٌؼ١ٍّاخ يٌضسيػ١ح  ٟ يٌرىاشش 

 

 

 


