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              الرابممم الصمم :       حشةةةت ن لصقادةةتا ياالمممة: :       وقايةةالنباتةةا :قسمم  

صلل  لفا                                                                                      نباتةةا لللللللللل نضأمةةالشممة: : 

                             ــــوذج اإلجابـــــــةنم        2013/ 2012للعام الجامعى  لثانىاالدراسى 

       
 

 :الطماطــم البيضـــاءو  القطن ةالفروق بين مــن القطن وذباب  -1إجابــة الســؤال األول:
 : الوضــع التقســيمى - أ

 طماطـــم البيضــاء قطـن والمــن القطـــن                   ذبابـــة ال     
  Order             Hemiptera – Homoptera                    Hemiptera – Homoptera 

   Family             Aleyrodidae                                          Aphididae 

   Genus               Bemisia                                                 Aphis 

    species             tabaci                                                   gossypii 

    S. n.              Bemisia tabaci                                     Aphis gossypii 

 دورة الحــياة : -ب   
 تضع بيضا فرديا عمى حامل قصير ويفقس معطيا -1تمد الحوريات مباشرة      بـلال تضع بيض -1    
 حوريات صغيرة الحجم.        حيث كميا إناث وتتوالد بكريا.                     
 النبات وليا ثالثة أعمار.  الحورية تمتص عصارة -2إعمار.        4الحورية تمتص العصارة وليا -2    
 يوجد طور ساكن يسمى طور العذراء.-3ال يوجد طور عذراء.                          -3    
 تخرج الحشرة الكاممة من طور العذراء -4تنسمخ الحورية عمر رابع معطية              -4    
 لكاممة )أنثى(.اطور الحشرة         
 لممكافحة:الوسائل المختمفة  -جـ   

 التخمص من الحشائش. -1التخمص من الحشائش.                    -1

 يرقات أسد المن تفترس طورى الحورية والعذراء. -2تفترس بواسطة يرقات أسد المن          -2

 وذباب السيرفس وحشرات أبى العيد.
 الت تتبع رتبةتتطفل عمى الحوريات والعذارى متطف -3تتطفل عمييا متطفالت تتبع رتبة         -3

 غشائية األجنحة.                            غشائية األجنحة.
 استخدام الشرائط الصفراء الالصقة حول المشتل. -4التخمص من األوراق المصابة.           -4

 زراعة بادرات الكوسة حول مشتل الطماطم كمصيدة -5فى حالة إشتداد اإلصابة فى شير         -5

 المبيد أزودرين         لمحشرات الكاممة لمذبابة البيضاء.أغسطس يتم الرش ب
 % بمعدل72المكافحة الكيماوية تتم بالرش بالسميكرون  -6لتر ماء.   ³/144سم244% بمعدل 44

 لتر ماء. 444/ ³سم 754                                            
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 :لجراد والحشرات نطاطات الحشائشأوجه الشبه واإلختالف بين حشرات ا -2              
 . Fam. Acrididaeوعائمة  Or. Orthopteraكالىما يتبع تقسيميا رتبة مستقيمة األجنحة -1: أوجه الشبه

 يتشابيان من ناحية الشكل العام لمجسم وأجزاء الفم القارضة واألرجل الخمفية المتحورة لمقفز. -2             
 قة وضع البيض.يناحية إختيار أماكن وضع البيض وطر  يتشابيان من -3             
 يتشابيان من ناحية العوائل النباتية التى يتغذى عمييا كل منيما. -4            

 :أوجه اإلختالف 
 الجـــراد                       نطاطات الحشـــائش                        

 ال توجد حدود فاصمة بين أماكن التكاثر وأماكن  -1فى مساحات شاسعة بعيدة      تتكاثر أسرابو -1

 عن أماكن الغزو.                              الغزو.
 يقتصر تكاثره العددى عمى أماكن محــدودة -2يمكن أن يتحول من المظير اإلنفرادى       -2

 إلى المظير الرحال.                            نوعا.
 سكون فى طور البيضة ولو جيل واحد/عام. -3أجيال/عام     ال يمر بطور سكون ولو عدة -3

 
  إجابـــة الســـؤال الثــانى:

 :المقارنة بين دودة ورق القطن ودودة الموز القرنفمية -1

 دودة ورق القطن                           دودة الموز القرنفمية       
 الوضـــع التقســـيمى : - أ

  Order:          Lepidoptera                                               Lepidoptera 

   Family:       Gelechiidae                                                 Noctuidae 

   Genus          Pectinophora                                              Spodoptera 

    species        gossypiella                                                 littoralis   

    S. n.          Pectinophora gossypiella                          Spodoptera littoralis 

 العوائــــل: -بـ
 نباتات العائمة الخبازيةمحدودة العوائل حيث تصيب         -البرسيم  -الذره -عديدة العوائل مثل القطن 

 والخطمية.مثل القطن والتيل والباميا            -الكرنب -فول الصويا -الخروع -الفول السودانى
 -الباذنجان -الطماطم -المموخيا -المفت -القرنبيط

 -الفول -الموبيا -الفاصوليا -الفمفل -البطاطس -اطاالبط
 الخيار، عالوة عمى التغذية عمى أوراق العديد من أنواع -البطيخ

 أشجار الفاكية ونباتات الزينة والحشائش.
 دورة الحيـــاة:جـ 
 أو فى مجموعات صغيرة. رديايوضع البيض ف -1/لطعة.  444 -254لبيض فى لطع ضع األنثى ات -1

 ال يغطى البيض بزغب . -2يض بالزغب .                           يغطى الب -2
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 تتغذى اليرقات داخل األزىار والموز أو القرون. -3اليرقة تتغذى أساسا عمى األوراق.                  -3

 تدخل اليرقات فى طور سكون فى نياية الموسم. -4     ال تدخل اليرقات فى طور سكون.            -4

 تتكون العذراء داخل شرنقة حريرية توجد عمى -5ذراء داخل شرنقة طينية توجد        تتكون الع -5

 أو األوراق الجافة أو بين شعر القطن أوتحت سطح التربة.                                 األرض 
 زن القطن.بين أكياس القطن أو فى شقوق جدران مخا                                                  

 Sesamia creticaدودة القصـب الكبـيرة   اآلفة التى تصيب بادرات الذرة الشامية ىى -2

 Order Lepidopteraتنتمى ىذه اآلفة الحشرية إلى رتــبة حرشفية األجنحة            
 دورة حياة دودة القصب الكبيرة:       

 سبتمبر حتى شير فبراير )وجو ½تدخل اليرقات التامة النمو فى طور بيات شتوى بدءا من  -1

 قبمى( أو مارس )وجو بحرى( حيث تتحول إلى طور العذراء ثم الحشرة الكاممة التى تبدأ إناثيا
 فى مجموعات صغيرة تحت أغماد نباتات الذرة أو نباتات نجيمية أخرى. فى وضع البيض

 قب األوراق الممتفةأيام معطيا يرقات العمر األول تبدأ بالتغذية وث 14 -7يفقس البيض بعد  -2

 لتدخل داخل الساق وتحفر ألسفل مسببة موت النباتات المصابة التى تظير متقزمة.
 بعد تمام نمو اليرقة تتحول إلى عذراء مكبمة بجوار ثقب عرضى تصنعو اليرقة. -3

 (صــنعتو اليرقــةأن الــذى ســبق )مــن الثقــب  )الفراشــة(بعــد تمــام طــور العــذراء تخــرج الحشــرة الكاممة
 دورة الحياة.لتعيد 

 نياية الموسم تدخل اليرقات التامة النمو فى طور البيات الشتوى فى كعوب ديالحظ أنو عن -4

 العيدان أو فى قمة النباتات أو فى الكيزان.
 

                                                                         -:قارن بين اآلفات التالية من حيث مظاىر اإلصابة والضرر لخمسة فقط من الحشرات التالية   لث  السؤال الثا
 درجة  15

 

 
 نافقات أوراق الفول على الفول . 1  

 
عند وضع البٌض تستعمل األنثى آله وضع البٌض لثقب بشرة الورقة وتضع بٌضها فردٌا أسفل البشرة  •

 العلٌا للورقة مباشرة ، 

البشرة العلٌا لورقة النبات دون وضع بٌض حٌث  وكثٌرا ما تستعمل اإلناث آله وضع البٌض لثقب •
ٌؤدي ذلك إلً خروج جزء من العصارة النباتٌة من هذه الثقوب فتتغذي علٌها الحشرة ولذلك تسمً 

 النقر الناتجة بنقر التغذٌة .
ٌفقس البٌض لتخرج منه ٌرقات صغٌرة دودٌة الشكل عدٌمة األرجل ذات أجزاء فم دقٌقة تمتد من   •

 ذٌة ثم تنسحب داخلة . الصدر للتغ
تستعمل هذه الٌرقة أجزاء الفم للتغذٌة مع التحرك لألمام حركة دودٌة مما ٌنتج عنه ظهور نفق دقٌق  •

ومتعرج أسفل بشرة الورقة ، كلما كبرت الٌرقة فً الحجم زاد سمك النفق إال أن هذا النفق ٌأخذ الشكل 
  serpentine mineالضٌق المتعرج دائما 
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الٌرقة خالل حٌاتها علً نسٌج المٌز وفٌل بٌن بشرتً الورقة وتنسلخ انسالخٌن أي أن لها  تتغذى       •
ثالثة أعمار . عند انتهاء العمر الثالث للٌرقة تترك النفق وتسقط فً التربة لتتحول تحت سطح التربة 

م طور إلً عذراء مستورة وٌمكن مشاهدة األنفاق بسهولة بتعرٌض ورقة النبات للضوء . بعد تما
 العذراء تخرج الحشرات الكاملة لتعٌد دورة الحٌاة 

 

  مظهر اإلصابة والضرر : •

فً اإلصابات الخفٌفة فإن هذه اآلفة ال تحدث ضررا ٌذكر للنباتات نتٌجة اإلصابة ولكن عندما تشتد  •
احدة حٌث اإلصابة فإن جمٌع أوراق النبات تقرٌبا تشاهد بها اإلصابة وٌزٌد عدد األنفاق فً الورٌقة الو

قد ٌصل إلً سبعة أنفاق ناتجة عن إصابة سبعة ٌرقات للورٌقة الواحدة مما ٌؤثر وال شك علً نمو 
 النبات وبالتالً علً المحصول الناتج .

ومن المشاهد دائما أن اإلصابة تبدأ ضعٌفة ثم تشتد كلما اتجهنا ناحٌة نهاٌة الموسم وقلٌال ما تشاهد   •
 .  ورقة نبات خالٌة من اإلصابة

وٌؤدي اشتداد اإلصابة للورٌقة الواحدة إلً استهالك جزء كبٌر من نسٌج المٌز وفٌل بواسطة الٌرقات  •
وبالتالً جفاف ورٌقات النبات مما ٌترتب علٌة ضعف النبات وقلة األزهار وبالتالً قلة الثمار 

  وضعفها .
 

 المكافحة : •

مل وجه حٌث ٌؤدي ذلك إلً الحصول علً ٌنصح بالعناٌة بالعملٌات الزراعٌة المختلفة علً أك -1 •
 نباتات قوٌة قادرة علً تحمل اإلصابة .

ٌمكن فً المساحات الصغٌرة المرور وسط النباتات وجمع األوراق التً ٌالحظ أصابتها بشدة ثم  -2 •
 حرقها بما تحوٌه من ٌرقات ، وٌجب أن ٌتم ذلك قبل تمام نمو الٌرقات وخروجها من أٌضا .

  رقات هذه اآلفة نوعان من الطفٌلٌات الغشائٌة األجنحة والخارجٌة التطفلٌتطفل علً ٌ -3 •
 
 

 ذبابة الفاكهة على الموالح . -2
 

ٌوم وذلك تبعاً لدرجات  34 - 15بعد خروجها من العذراء بحوالً تبدأ الحشرات الكاملة فً التزاوج 
الحرارة ثم تبدأ األنثً بوخز الثمار وعمل تجوٌف أسفل القشرة مباشرة )غرفة وضع البٌض ( وتضع 

 بٌضة ( . 9 - 3بٌضها فً مجموعات ) 

الٌرقات داخل الثمرة  أٌام وتبدأ الٌرقات فً االغتداء علً محتوي الثمرة وتتحرك 3-2ٌفقس البٌض بعد  -
 محدثة بذلك تهتكاً وتدمٌراً ألنسجة الثمرة ولذلك تعتبر الٌرقة هً الطور الضار من أطوار الحشرة .

ٌوم وعند إكتمال لنمو الٌرقً تثقب الٌرقات قشرة الثمرة  16 -7تمر الٌرقات بثالثة أعمار وتستغرق من  -
 وتقفز إلً التربة التمام عملٌة التعذٌر .

سم وٌستغرق طور العذراء  6- 1ر الٌرقة فً الطبقة السطحٌة من التربة وتكون علً عمق من تعذ -
 ٌوم حسب درجات الحرارة . 25 -7من 

 
 الموالح الصٌفً فً شهري أبرٌل وماٌو . -

 المشمش من أوائل ماٌو إلً أواخر ٌونٌو . -
 الخوخ من ماٌو إلً أغسطس وتصاب األصناف المتأخرة بشدة . -
 كمثري من ٌولٌو إلً سبتمبر .ال -
 المانجو مكن ٌولٌو حتً أكتوبر . -
 الجوافة والتٌن من ٌولٌو حتً نوفمبر خصوصاً فً المناطق الساحلٌة . -
أما فً الموالح الشتوٌة فتبدأ اإلصابة من سبتمبر إلً نوفمبر وتنخفض درجات الحرارة خالل دٌسمبر  -

ثم نمشط من مارس حتً ماٌو ، وتعتبر جمٌع أصناف الموالح إلً فبراٌر وبالتالً ٌقل نشاط الحشرة 
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عرضة لإلصابة وأشدها الٌوسفً والجرٌب فروت والبرتقال أبو سرة والنارنج ثم باقً أصناف الموالح ، 
  أما اللٌمون فإنه ال ٌصاب علً اإلطالق .

 

 Pralobesia viteanaدٔدح صًبس انؼُت .  -3

 خالل شهرى إبريل  : االول : ( المبكر النضج ) البناتى لها ثالثة أجيال على العنب  -2اعم الزىرية بخيوط حريرية ثم تتغذى عليها . البر  فى بداية الربيع تربط اليرقات
وىى أخطر النضج)  خالل شهرى يوليو وأغسطس على حبيبات العنب تامة : الثالث   . خالل شهرى مايو ويونيو على حبيبات العنب غير الناضج : الثانى  . ومايو
 .  جيل

ىذه الحشرة تعتبر  -   . شجيرات المثنان خالل أغسطس وسبتمبر وأكتوبر فى منطقة شمال غرب الجمهورية ، بعدىا تهاجر الحشرة إلى وىناك جيلين على العنب المتأخر النضج
 . أسباب وجودعفن الثمار سبباً رئيسياً من

 : موعد تواجد اآلفة

 المثنان اعتباراً من بداية شهر إبريل . تتواجد فى القطاع الشمالى من الجمهورية على نبات وباريةتبدأالحشرة فى الظهور فى الن

 المكافحة

يمكن  -.  من النبات العائل الثانى ) المثنان ( التأكد من خلو المنطقة -على وجود تلك الحشرة وأيضًا حشرة فراشة الندوة العسلية .  تستخدم المصائد الفرمونية فى التعرف-
 . يتطفل على بيض الحشرة وذلك قبل استخدام المبيدات استخدام طفيل التريكو جراما حيث

 المكافحة الكيميائية

 يتم الرش بأحد المبيدات االتية

 لتر ماء100/  3سم  150الريلدان بمعدل    لتر ماء 100/  3سم  150السومثيون بمعدل  .1

 لتر ماء 100/  3سم  250األنثيو بمعدل  .2

 هاية شهر أبريل ترش المبيدات الحيوية اآلتيةن

   لتر ماء 100/  3سم 25% بمعدل  24رشة أولــى : رنر  .1

 لتر ماء 100/  3سم 20% بمعدل  24رشة ثانية : تريسر  .2

 أيام 10 - 7المدة بين الرشات من  .3

 

 Rhynchophorus ferrugineus .سٕسخ انُخٛم انذًشاء ػهٗ انُخٛم  -4

ٔنكٍ نٓب أفضهٛخ فٙ انؼٕائم ٔيٍ خالل  انُخٛم يٍ َخٛم رًش ٔجٕص ُْذ ٔصٚذ ٔصُٚخ ًشاء جًٛغ إَٔاعرصٛت سٕسخ انُخٛم انذ

يذهٛب ثبسى  فٙ يصش نٕدع أَٓب رفضم َخٛم انجهخ ٔيٍ َخٛم انضُٚخ رفضم َخٛم انكُبسٚب انًؼشٔف انًطبْذاد ٔانًزبثؼخ انًٛذاَٛخ

 بيٛخ يجبضشح)انفُٕٚكس األفشَجٙ( دٛش رصٛجّ فٙ يُطمخ انمًخ انُ

دٌٔ اكزطبف أٔ ػالط رمضٙ ػهٙ  إصبثخ َخٛم انجهخ ثٓزِ اٜفخ رؼزجش إصبثخ يذيشح ٔلبرهخ دٛش إَّ إرا يب رشكذ اإلصبثخ إٌ

  :ٔدجى انُخهخ ٔرنك انزذيٛش ٚزى ثطشٚمزٍٛ انُخهخ رًبيب فٙ فزشح رزشأح يٍ سُخ إنٙ سُزٍٛ دست ػًش

   :أٔنًٓب

  .انجًبسح( ٔثبنزبنٙ رًٕد انُخهخ ٔال ًٚكُٓب رؼٕٚض لًزٓب انُبيٛخثبنمًخ انُبيٛخ ) دذٔس اإلصبثخ

 

  :صبًَٛٓب

 دًم جسى انُخهخ فزسمظ يغ ْجٕة انشٚخ رؤكم جزع انُخهخ يٍ انذاخم ثذٛش ٚصجخ يجٕفب ال ٚمٕ٘ ػهٙ

 

 طبسح نُٛخ نٓب َفسانهٌٕ راد سائذخ كشٚٓخ رسٛم ػهٙ جزع اانُخهخ, ٔكزنك ٔجٕد َ ٔجٕد سٕائم صًغٛخ كشًٚٛخ أٔ ثُٛخ -1 

  .انشائذخ ػهٙ انجزع

 

ثسٕٓنخ ثبنٛذ ٔٔجٕد االْزشاء ٔرآكم لبػذح انفسٛهخ كًب رٕجذ ثؼض  يٕد ثؼض انفسبئم دٕل جزع انُخهخ األو ًٚكٍ فصهٓب -2 
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  .يُطمخ اإلصبثخ أسفم انفسٛهخ أطٕاس انذطشح فٙ

 

  .صبثخ أسفم لبػذح انسؼف ٔٔجٕد ثؼض األطٕاس نهذطشحٚالدع ٔجٕد اإل اصفشاس ٔيٕد ثؼض انسؼف فٙ انُخهخ ٔثئصانزّ -3 

 

  .انمًخ انُبيٛخ نهُخهخ ٔيٛم سأسٓب ػهٙ أدذ انجٕاَت يٕد  -4

  يظٓش األصبثخ

 

 ثؼض انًالدظبد ػهٙ يظبْش اإلصبثخ

ٔإدذاس نٕضغ انجٛض  سُٕاد دٛش ٚؼزجش انُخٛم فٙ ْزِ األػًبس يفضم جذا نهذطشح10 – 3فٙ انُخٛم يٍ ػًش  ركضش اإلصبثخ

  اسرفبع يزشٍٚ ركضش اإلصبثخ فٙ انًُطمخ يٍ يسزٕ٘ سطخ انزشثخ ٔدزٙ   .اإلصبثخ

 
  اوال : المكافحة الميكانيكية

في شفائه أو التخلص من األطوار الحشرية المختلفة ودفنها باألسلوب الذي سبق  وتمثلت في إزالة النخيل المصاب بشدة والذي ال أمل

  . ذكره

 

  بالطرق الزراعية ثانيا : المكافحة

بنظافة  من الصيف لخفض نسبة اإلصابات الجديدة حيث يقل نشاط الحشرة شتاءا وكذلك االهتمام وتمثلت في إجراء التقليم شتاء بدالا 

  . واالكتشاف المبكر لإلصابة مزرعة النخيل من الحشائش والمخلفات ونظافة النخيل باستمرار إلمكانية الفحص

 

  لحيويةثالثا : المكافحة ا

الحشرية من نيماتودا وفطريات في  محاوالت دراسة وتحديد األعداء الحيوية لهذه اآلفة ومحاولة استخدام بعض الممرضات وتتمثل في

  . مكافحة هذه الحشرة

 

  التشريعية رابعا : المكافحة

البالد إلي داخلها أو بين محافظات الجمهورية سواء من خارج  وتمثلت في أساليب الحجر الزراعي والداخلي والخارجي لمنع انتشار اآلفة

  . نفسها

 

  المكافحة الكيماوية: خامسا

  . الوقائي والعالجي كما سبق ذكره وتتمثل في أسلوب العالج بالحقن والتبخير باألقراص أو الرش

 

أساليب  حاولة استخدامها كأسلوب منلهذه الحشرة بغرض تحديد مستويات النشاط الموسمية وم كما يستخدم العديد من فورمونات التجمع

 .خفض تعداد الحشرات الكاملة

 

 Chlorophorus varius Mullدفبس سبق انخٕر ػهٗ انؼُت . -5

ظهور اليرقات األشجار مباشرة دون ال األولى اليمكن مالحظتها بسهولة حيث يوضع البيض فى شقوق القلف ويفقس البيض وتهاجم خطورة ىذه الحشرة ترجع إلى أن أضرارىا
وجود ثقوب خروج الخنافس على ساق الشجرة ىو المظهر الوحيد  . نشارة الخشب خلفها فى النفق دون أى مظاىر خارجية خاريجيًاحيث تحفر أنفاقها داخل الخشب وتضغط

 . لإلصابة
وذلك إبتداء من شهر إبريل فى حالة مقاومة حفار ساق العنب ،  لتر ماء100لكل  3سم300% بمعدل 60أسابيع بمبيد الباسودين  3رش األشجار أربع مرات بين الرشة واألخرى 

 .مايو فى حالة حفار ساق الخوخ وشهر
 

 Lepidosaphes bekii Newmدطشح انًٕانخ االسجٕاَٛخ ػهٗ انًٕانخ.  -6

 ٚزى ايزصبظ انؼصبسح انُجبرٛخ يغ افشاص ٚؼض انًٕاد انسبيخ ُٚطؤ ػُٓب اصفشاس ٔرثٕل  االٔساق فٗ دبنخ االصبثخ

 انطذٚذح ٔػُذ اصبثخ انضًبس رؤدٖ نضؼفٓب ٔلهخ لًٛزٓب ٔرصجخ غٛش يمجٕنخ نهًسزٓهك أٔ انزصذٚش.

% أٔ اسزخذاو 1.5ٔنًكبفذخ انذطشح ٚشجٗ ػذو َمم أٔ صساػخ ضزالد يصبثخ أٔ انشش ثبنضٕٚد انًؼذَٛخ انصٛفٛخ 

 %.2% ػذا صٚذ انفٕنك 2.5انضٕٚد انًؼذَٛخ انطزٕٚخ 
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 -السؤال الرابع : 
 

ٕٓس ثؼض االفبد انذطشٚخ فٗ انًُبطك انصذشأٚخ انجذٚذح ٔنى ركٍ يٕجٕدح يٍ لجم كبفبد دطشٚخ ظ -1

 فٗ ْزِ انًُبطك  . َبلص ْزِ انؼجبسح

 

ظٓشد انذطشاد َزٛجخ نًؼبيالد انزسًٛذ انؼبنٛخ ثبنسًبد انجهذٖ يًب سجت رٕفش انجٛئخ انًُبسجخ نًُٕ ٔاَزطبس ٚشلبد 

 خ كبفبد خطٛشح رٓبجى االصْبس ٔرزغزٖ ػهٗ يجبٚضٓب.انجؼبل ٔظٕٓس انجؼبل انًخزهف

 

َبلص انفشق ثٍٛ انذطشاد انمطشٚخ انذمٛمخ ٔانذطشاد انمطشٚخ انشخٕح . اركش يضبل نكم يًُٓب يغ  -2

 ركش طشق انًكبفذخ .

 

االَسالر يى ٔانمطشح دمٛمٛخ ٔرزكٌٕ يٍ االفشاص انطًؼٗ انًزصهت يغ جهٕد  5-3انذطشاد انمطشٚخ انذمٛمخ صغٛشح انذجى 

ٚزى ايزصبظ انؼصبسح انُجبرٛخ يغ افشاص  Lepidosaphes bekii Newmيضم دطشح انًٕانخ االسجٕاَٛخ ػهٗ انًٕانخ. 

ٚؼض انًٕاد انسبيخ ُٚطؤ ػُٓب اصفشاس ٔرثٕل  االٔساق فٗ دبنخ االصبثخ انطذٚذح ٔػُذ اصبثخ انضًبس رؤدٖ نضؼفٓب ٔلهخ 

 انزصذٚش.لًٛزٓب ٔرصجخ غٛش يمجٕنخ نهًسزٓهك أٔ 

% أٔ اسزخذاو انضٕٚد 1.5ٔنًكبفذخ انذطشح ٚشجٗ ػذو َمم أٔ صساػخ ضزالد يصبثخ أٔ انشش ثبنضٕٚد انًؼذَٛخ انصٛفٛخ 

 %.2% ػذا صٚذ انفٕنك 2.5انًؼذَٛخ انطزٕٚخ 

انذطشاد انمطشٚخ انشخٕح يزٕسطخ انذجى ٔالٚغطٗ جسًٓب لطشح دمٛمٛخ ثم طجمخ ضًؼٛخ كضٛفخ يضم دطشح انًٕانخ 

 نطًؼٛخ.ا

 

 
 

 ا.د / فٕصٖ فبئك ضهجٗ

 د / اثشاْٛى ػجذهللا جؼجٕةا 
 

 اللهم ماالسهل االماجعلتو سهال وان شئت جعلت الحزن سهال

 

 
                      
      


