
 

 سویرولاكبلا جمانربل ةیساردلا تاررقملل  فصو
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 يجولويبوركيملا تايساسا نلك 261

 ملع ، تاسوريفلا ملع ، ̀رتكبلا ملع لمشتل ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا نم ةفلتخم تاعوم; ةيساسألا ةيلمعلاو ةيرظنلا بناوجلا بالطلل ررقملا اذه مدقي
 ةحفاكمو ميقعتلاو تارهطملل ةيساسألا ميهافملا مدقي امك .ةئبوألا ملعو ةعانملا ملعل ةيساسألا ميهافملا ىلإ ةفاضإلc تايليفطلا ملعو ، ت̀رطفلا
 ، تاغبصلاو ، يره;ا صحفلا كلذ يف امب تاراهملاو ةفرعملا راهظإ ىلع نيرداق بالطلا نوكي نأ بجي ، ررقملا ةسارد مامتإ عم .ةماعلا ىودعلا
 .تcوركيملل ةيساسحلا تارابتخاو ةقيقدلا تانئاكلا ديدحتو ، ميقعلا ةينقت ، عرازملا دادعإ قرطو

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 ةعانملا تايساسا نلك 265
 امك .يعانملا زاهجلل ءاضعألا حيرشتو فئاظو ئدابم ررقملا لوانتي امك .ةعانملا ملع يف ةيلمعلاو ةيرظنلا بناوجلل ةيساسألا ميهافملا ررقملا اذه مدقي

 متيس امك .)ةداضملا ماسجألا نم ةفلتخم تائف( ةداضملا ماسجألاو تادضتسملا فيصوتو ، ةيعانملا تcاجتسالا عاونأو ةعانملا عاونأ ةشقانم متيس
 تنواعت فيك  ,كلذ ىلع ةوالع .)تانيكوتيسلا ، اهفئاظوو ةيئاتلا `الخلا نم ةفلتخم عاونأ( ةيولخلاو ةلئاسلا ةباجتسالا تايلآو لمكملا ماظن ميدقت
 .ةعانملا ءادأ  ميظنت يف ، اًعم يعانملا زاهجلل ةفلتخملا ت�وكملا

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 1 يفصولا ةجسنالا ملع نلك 272

 يلوبلاو يمضهلا زاهجلاو يسفنتلا زاهجلاو يبصعلا زاهجلل يره;ا صحفلا قيرط نع ةفلتخملا ةيرشبلا ةجسنألا لكشت يتلا `الخلا عاونأ فصو
 .يوافمللا زاهجلاو مدلا بناج ىلإ،يلسانتلاو

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 224
 و حيرشتلا ملع تايساسأ

 ءاضعألا فئاظو
3 0 3 

 نم هنكمتس يتلاو ةيساسألا مولعلا يف ةيساسألا م�امولعم ءانب ىلع بالطلادعاست يتلاو يرشبلا مسجلا فئاظوو حيرشتل ةلماش ةعجارم ميدقت متيس
 .اًقحال ميلإ اهيجوت متي دق يتلا ةفلتخملا تاصاصختلا يف يعيبطلا نع فارحنالا مهف

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 1 ئراوطلا ةياعر تايساسأ هحص 243
 وفظوم اههجاوي دق تالاح يف نيباصملا وأ ىضرملل ةدعاسملا ميدقتو فرعتلا ةيفيك ىلع ئراوطلا تالاح يف ةيساسألا ةياعرلا يلع ررقملااذهزكري
 دادسنا نم نوناعي نيذلا نيباصملا وأ ىضرملل يوئرلا يبلقلا شاعنإلاو ةيلوألا تافاعسإلا ىلع زكري هنإف ، كلذ ىلإ ةفاضإلcو .ئراوطلل ةباجتسالا

 فورظلا نم كلذ ريغ وأ سأرلا يف تcاصإ وأ ا¨ هبتشم وأ ةيلعف روسك وأ ةمدصلا وأ داح فيزن وأ بلقلا فقوت وأ سفنتلا فقوت وأءاوهلا ىرجم يف
 .ئراوطلل ةباجتسالا بلطتت يتلاو ةايحلا دد� يتلا ةيئيبلا

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 2 ماعلا ضارمالا ملع نلك 275
 لثم ،يولخلا داهجإلل ةماعلا ةيضرملا تcاجتسالاو يولخلا داهجإلا بابسأ لوح ةبسانملا ةفرعملا بالطلا ىدل نوكيس ،ررقملا اذه نم ءاهتنالا دنع
 .ماروألاو ومنلا تcارطضا ،ةيسيئرلا ةيعانملا للخلا تايلمعو ،ةيساسألا ةيعانملا تالعافتلا ،ةيومدلا ةرودلا بارطضا

 
 



 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 281
 ةيويحلا ءايميكلا تايساسأ

 ةيويحلا تايئيزجلاو
2 1)2( 3 

 ةيوونلا ضامحألاو نوهدلاو تانيتوربلاو ت̀ركسلا كلذ يف امب ةريبكلا تائيزجلل ةيجولويبلا فئاظولاو يئايميكلا لكيهلل الصفم افصو ررقملا مدقي
 يف اهرودو تانيماتيفلاو ت�ومرهلاو تاميزنإلا نم ةيسيئرلا تائفلل ةيويحلا ةيئايميكلا تاطاشنلاو ةينبلا اًضيأ ررقملا لوانتي امك .ةيساسألا ا��وكمو
 .ىرخألا ةيجولويبلا لئاوسلاو امزالبلا يف ةيسيئرلا ةيويحلا تائيزجلل يمكلاو يعونلا ليلحتلا ررقملا نم يلمعلا ءزجلا لوانتي امك .ةيولخلا ةفيظولا

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 يكينيلكإلا ضيألا نلك 282
 ةيئانتبالاو يضيوقت ءاوس دح ىلع يئاذغلا ليثمتلا تاراسم لكش يف ةيويحلا ةيئايميكلا تالعافتلل يولخلا بيترتلا ررقملا نم يديهمتلا ءزجلا لوانتيو
 ءزجلا نا امك .ةقاطلا قالطإل اهمادختساو ،نيزختلاو ،قيلختلاو ،ATP ةينب ىلإ ةفاضإلc ةيولخلا ةيويحلا ةقاطلا موهفم اًضيأ لمشي امك .ةفيظولا يف
 ةقلعتملا ةيضيوقتلا تاراسملا ةيسيئرلا ليصافتلا ىطغتو .اهميظنتو رشبلل يولخلا يئاذغلا ليثمتلا طاشن نع ةلصفم ةسارد ىلع يوطني ةرودلا نم ربكألا
 نوهدلاو نيجوكيالجلا نم يولخلا ءانبلا ةيلمع اًضيأ ررقملا لوانتي امك .ليصافتلا يف ةينهدلا ضامحألا للحتو ةينيمألا ضامحألاو ةيداحألا ت̀ركسلا
 .نجوكيلجلا نيزخت ضارمأو يثارولا زوتكرفلا لمحت مدع ،مدلا يف زوتكالاجلا كلذ يف امب ةثوروملا ةيضيألا تcارطضالا ضعب ةسارد تمت .اهنيزختو ةيثالثلا

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 1 يكينيلكإلا مدلا ملع نلك 291
 متيس امك .ةيقلخلاو ةبستكملا ءارمحلا `الخلا تcارطضا يف يربتخملا قيقدتلاو ةيضرملا ايجولويسفلاو ءارمحلا `الخلا ايجولويسف ةيرظن ررقلا اذه يطغي
 .مدلا نيوكتل ةيسيئرلا ميهافملاو مدلل نوكملا ماظنلا يف ءاضعألا فئاظوو حيرشتلا ملعو )ةيولخلا رصانعلاو امزالبلا( مدلا نيوكت ىلع بالطلا فيرعت

 ،نيبولجوميهلا قيلخت ةشقانم متيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلc .ءارمحلا مدلا تارك نم جمربملا `الخلا تومو ،رودو ،يئاذغلا ليثمتلاو ، ةيمنتلا ةيطغت متيس
 رقف نم ةفلتخم عاونأل يربخملا صيخشتلاو ءارمحلا ت̀ركلا ضارمأ ملع ىلع زيكرتلا نوكيس .يئاذغلا ليثمتلاو ،هرود و ،ةيعيبطلا تاريغتملا ،هت�وكمو
 مويسلاثلاو يلجنملا مدلا رقف لثم ةبستكملاو ةيقلخلا نيبولجوميهلا تcارطضا كلذكو ،̀ريفروبلاو ،ءارمحلا مدلا ةرك ةرثك ،يلالحنالا ريغو يلالحنالا مدلا
 .ةيربتخملا اهجئاتنو



 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 251
 تاربتخملا مولع يف ةمدقم

  ةمالسلاو ةيكينيلكإلا
 ةيجولويبلا

1 1)2( 2 

 تاصصختلا ىلع ةماع ةرظن تاعوضوملا لمشتو .ةيكينيلكإلا تارتخملا مولع صصخت يف طابضنالا ئدابمل ةمدقم ةباثمب نوكت فوس ررقملا اذه
 ةينهملا تامظنملاو ،يقالخألا كولسلاو ،ةيحصلا ةياعرلا يف يبطلا ينقتلا هيدؤي يذلا رودلاو ،ةيكينيلكإلا تاربتخملا مولع لخاد ةفلتخملا ةيميداكألا
 بناج ىلإ ،)تانيعلا بحس ىلع زيكرتلا عم( حيحص لكشب اهنيزختو اهعمجو ربتخملا ىلإ ةمدقملا تانيعلا عاونأ عم لماعتلا .لمعلا صرفو ،صيخرتلاو
 ،ره;ا نم عاونأ( ةيساسألا ةيربتخملا تاودألاو ،ةيعجرم تاقاطن ءاشنإو ،رابتخالا صئاصخو .اهل ميلسلا مادختسالاو ، اهأدبمو ،مدلا بحس بيب�أ
 .ربتخملا يف ةذختملا ةمالسلا ريبادت ىلع ديكأتلا متيسامك .ةيربتخملا تcاسحلاو ،تاودألاو )... تاراودلا ،تاطالخلا ، يزكرملا درطلا ةزهجأو

 
 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 ةيكينيلكإلا ت̀رطفلا ملع نلك 361
 ءانبلا ايجولويسفو فينصت ةشقانم متيس .اهببست يتلا ضارمألاو ةيبطلا ةيمهألا تاذ )رئامخلاو تايطيخلا( ت̀رطفلا نع بالطلا ملعتيس ررقملا اذه يف
 ،يربتخملا اهصيخشتو ،اهلاقتنا قرط ،ةيضرملا ،ةيريرسلا اهضارعأو ةيرطفلا ضارمألا ىلع ررقملا اذه يف زيكرتلا متيس امك .ت̀رطفلل ةيعرزملا تافصلاو
 .اهيلع ةرطيسلاو ةياقولاو

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن



 نلك 371
 ةيفيظولا ضارمألا ملع

 ةيئيزجلاو
2 )1(2 3 

 مادختسc ةيلمعملا تارابتخالا جئاتنو ضرملا خيرÂ مييقتل ةمزاللا ةيفرعملا تاراهملاو بالطلل ةيضرملا ايجولويسيفلا ءزج سيردت متي ررقملا هذه يف
 جئاتنلاو ةدكؤملا تارابتخالا تاءارجإ ت̀ولوأ بيترت ةيفيكو ،ضرملل ةددحم تايلمع عم تارابتخالا جئاتنل طابترالاو فرعتلا طامنأو،ةلاحلا تاسارد
 ،ناطرسلا ًةصاخ هروطتو ضرملا مدقتب ةقلعتملا يئيزجلا ىوتسملا ىلع ةيضرملا تاريغتلا بلاطلل يئيزجلا ضارمألا ملعب صاخلا ءزجلا مدقيس امك .ةلباقملا
 .فدهتسم راقع وأ ةلمتحم ةيويح تارشؤمك تارييغتلا هذه مادختسا ةيفيك مييقت يفو

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 يكينيلكإلا ليلحتلا قرط نلك 381
 ءايميكلا ربتخم يف ةمدختسملا ةيلآلا تاينقتلل ةيليغشتلا تالوكوتوربلاو ةيرظنلا ئدابملا كلذكو يمكلا يئايميكلا ليلحتلل ةيساسألا ميهافملا ررقملا لوانتي
 متي .ةرياعملا عون ليلحتو ةتقؤملا نزاخملا دادعإو لمعلا ةيلآ ةساردو ،ينيجورديهلا مقرلاو ليملا تcاسح ىلع ررقملا نم يديهمتلا ءزجلا لمتشي .ةيريرسلا
 بهللا سايق ،قلأتلا ،يرذلا صاصتمالا ،ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو يئرملا يفيطلا سايقلا لمشتو ليصفتلc ةيليلحتلا ليلاحتلا ت�وكمو تاينقت ةيطغت
 نالحرلا كلذ يف امب لصفلا تايجهنم اضيأ ىطغت امك .ةيلآلا ةيليلحتلا ةمظنألاو ،عزوتلا سايق ، يئايميكلا عاعشإلا ، يلتكلا فيطلا سايق ، يئوضلا
  .مدلا تازاغ ليلحت ةزهجأو ،ةينويألا ةيئاقتنالا ةيئcرهكلا باطقألاو ،ينوللا نم ةفلتخم عاونأو ،يئcرهكلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 2-يكينيلكإلا مدلا ملع نلك 391
 فئاظوو ،يلكشتلاو ،يعيبطلا روطتلا ىلع بالطلا فيرعت متيس امك .ةيضرملا ايجولويسفلاو ءاضيبلا مدلا `الخ ايجولويسف ةيطغت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 ةديمحلا ءاضيبلا مدلا تارك بارطضا تالاحل يربتخملا صيخشتلاو بابسألاو ةعيبطلل ةقمعتم ةشقانم كلذ عبتيسو .)WBCs( ءاضيبلا مدلا `الخ
 صقن ، ايميكوللا لعافت لثم ةديمحلاءاضيبلا مدلا تارك تcارطضا نم ةفلتخم عاونأ صيخشتو ءاضيبلا مدلا تارك ضارمأ ةيطغت متيسو .ةثيبخلاو



 مييقتلا تاينقت كلذكو اموفميللاو ايميكوللا لثم مدلا يف ةثيبخلا ماروألل ةيسيئرلا ميهافملا ةشقانم متيسو .ةنمزملا ةيبيبحلا ضارمألاو ،ءاضيبلا ت̀ركلا
 .ليصفتلc يصيخشتلا ماروألا ملع يف ةثيدحلا ةيلمعملا

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 351
 ضارمألاو تايئcولا ملع

 ةدجتسملا
2 0 2 

 ميهافملل بالطلا ضرعتي فوس و ،اهثودحب ةقلعتملا لماوعلاو ضارمألا نم اهريغو ةيدعملا ضارمألا ةسارد يف بيلاسألاو ئدابملا ررقملا اذه مدقي
 ةحمل ررقملا مدقي ةياهنلا يف و .)ةئيبلاو بوركيملا ،لئاعلا( ضرملا تارود يف لخدتلا جÏو ، ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةقبطملا ةئبوألا ملعل ةيساسألا
 عنمو ،يناكسلا طيطختلا نع ًالضف ، ضارمألا نم اهريغو ةنمزملا ضارمألاو ةيدعملا ضارمألا ةصاخو ضارمألا ةحفاكم يف ةموكحلا جمارب نع ةماع
 .ليهأتلا ةداعإ جماربو ،ثداوحلا

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 ةيكينيلكإلا تايليفطلا ملع نلك 362
 تاذ ةيحلا تانئاكلل ةبسانملا تاينقتلا ذيفنتو رايتخا ىلع ةردقلاو ،ةيكينيلكإلا ةلصلا تاذ ناديدلاو اوزوتوربلا ةايح تارودل افصو ررقملا اذه مدقي
 لاقتنإلاو ةايحلا ةرودو يفارغجلا عيزوتلاو فينصتلا ررقملا عيضاوم لمشت امك ،يح نئاك لكل ةبسنلc .ةجضانلا ماسجألاو ضيبلاو ةدحاولا ةيلخلا
 .ىودعلا ةحفاكمو جالعلاو يليصفتلا يربتخملا صيخشتلاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 1 - ةيكينيلكإ ̀ريتكب نلك 363
 ةمواقملا تايلآو ،ةيساسحلا رابتخاو ،مييقتلا بيلاسأو ،مهلمع قرطو ،يئايميكلا يئاودلا جالعلا لماوعل ةيلمعلاو ةيرظنلا بناوجلا ررقملا اذه مدقي
 ̀ريتكبلاو ةيئاوهلا تالصيوحلا ،مارجلا ةيباجيإ ت̀وركل ءاضعألا فئاظو ملعو لكيهلل ةلصفم ةسارد اهيلت ،ةفيضملا ةيليفطلا تاقالعلا تايلآ .ةيبوركيملا
 رابتخا ،يربتخملا صيخشتلا ،لاقتنالا قرط ، ضرملا بابسأو ،ةيريرسلا ضارعالا ،تانئاكلا هذه اهببست يتلا ضارمألاو .تارطفتملاو ،ةيئاوهلا ريغلا
 .لماك لكشب اهتشقانم و ضارمألا يلع ةرطيسلاو ةياقولا متيس امك ،ةيويحلا تاداضملل ةيساسحلا

 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 2 ةيضرملا `الخلا ملع نلك 372
 نم ةرضحملا تانيعلل يره;ا صحفلا قيرط نع كلذ قيقحت نكميو .ةثيبخلا ريغ فورظلاو ةيناطرسلا `الخلا صيخشت يف يلمعلاو يرظنلا بناجلا

 امك ةثيبخلاو ةيعيبطلا `الخلا يلع فرعتلا ،ره;ا مادختسأ لالخ نم بلاطلا ررقملا نكمي فوس .ةقيقد ةربإ مادختسÔ ةبوحسم وأ ةرشقم `الخ
 لاصتالا نم يتاذلا فوقولاو ةحسملا دادعإ يف ةقبطملا ةفلتخملا ةينقتلا قرط ىلع بالطلا بيردت متيس امك .اهلالخ نم ةثيبخلا ماروألا صيخشت نكمي
cةيدعملا ضارمأل 

 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 377
 ةجسنألا تاينقت

 ينورتكلإلا بوكسوركيملاو
1 1)2( 2 

 .نيفارابلا ةينقت ىلع يساسأ لكشب ةفرعملا زكرت فوس .يئوضلا ره;ا تحت اهصحفو ةجسنألا ةغابصو ريضحت تاينقتل ةيساسألا ئدابملا شقانتس
 .حيحص لكشب يئوضلا ره;ا مادختسا ةيفيك  بلاطلا ميلعت متيس ،اضيأ.ىرخألا ةجسنالا صحف قرط ةيطغت متيس ،كلذ عمو

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 ةيكينيلكإ ةيويح ءايميك نلك 382
 ،يركسلا رابتخا ،ىلكلا فئاظو تارابتخا،دبكلا فئاظو تارابتخا كلذ يف امب ليصفتلc ةينيتورلا ةيويحلا ةيريرسلا ةيربخملا تارابتخالا شقانتس
 ،يدثلا( ماروألا تامالعو ،GIT تارابتخا ،ىلكلا تاوصح ليلحت ،ا مدلا تازاغ ،ايمينالا تالالد و نوهدلا ،ماظعلل ضارمأ ،بلقلا تامالع
 تارابتخالا ةيمهأ شقانتسو ةنيعلا تابلطتمو ايجولويسفلا تايساسأ .)محرلا و ،ضيبملا ،ةناثملا ،نولوقلا ،ىلكلا ،دبكلا ،ءارفصلا و ةدعملا ،ءيرملا ،ةئرلا
 لكشب لوصولاو ،أطخلا رداصم بنجتو ،ةفلتخم تارابتخا ءارجإل بالطلا هيجوت متيس ،ربتخملا يف .ةيسيئرلا تالا;ا يف ىرخألا جئاتنلا عم اهطابتراو
 تاسايقلc ةصاخلا بيلاسألاو ئدابملا ىلع ديكأتلا متيس امك .اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيربخملا جئاتنلا ءوض يف يئاهنلا يريرسلا صيخشتلا ىلإ حيحص
 .ربتخملا يف اهتسراممو

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 1 فازنلاو مدلا رثخت ملع نلك 392
 ةيلمعب قلعتت ةلماش تاشقانم يف بالطلا كراشي فوس .ضارمألا يفو ةيعيبطلا تالاحلا يف مدلا طلجتو مدلا رثختل ةيرظنلا بناوجلا ررقملا اذه يطغي

 مييقتلا ررقملا يطغيس امك .نيربيفلا لالحنا ةيلمع كلذكو يمزالبلا رثختلاو ةيومدلا حئافصلاو ةيومدلا ةيعوألا ماظن رود ىلع زيكرتلا عم مدلا رثخت
 ، ايليفوميهلا لثم ةيراثخلا تcارطضالاو ، مدلا طلجت ، ةيسكنتلا تcارطضالل ةيصيخشتلا تارابتخالا ةشقانم متيس امك .ماروأل يربخملاو يرظنلا
 جئاتنلا مييقتو ، سايقلا تايساسأو ،طلجتلا طرفو ، لماعلا صقنو

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 1 0 1 1- ثحب عورشم نلك 353



 نع ةديج ةركف بلاطلاررقملا اذه يطعيس .ضرعلا تاراهمو ةساردلا ميمصت ثيح نم ثحبلا لاجم ىلع بالطلا فيرعت وه ررقملا اذه نم فدهلا
 ةردقلا مييقت متيس امك .هضرعو حورطملا عوضوملا مهف ىوتسم مييقتو ةرهبم ةقيرطب تارضاحملا ءاقلإ ىلع هتردق لوح كلذكو ايلعلا تاساردلا ىوتسم
 .ميدقتلاو  ضرعلاو ةباتكلاو حرتقملا رايتخا لوح ةفرعملا بالطلا بستكيس ،كلذ ىلع ةوالع .بالطلاو نيبردملا نم ةلئسألا ىلع درلا ىلع

 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 3 )2(1 2 مسجلا لئاوسو لوبلا ليلحت نلك 354
 .مدلاريغ مسجلا لئاوس نم اهيلع لوصحلا مت يتلا جئاتنلاريسفتو،ليلحتو،لقنو ،عمجوةيجولويسفلا ةيمهألاو،نيوكتلا نمضتي تاصصختلاددعتم ررقملااذه
 ، ينيمألا لئاسلا ،يونملا لئاسلا ،يليلزلا لئاسلا ،)exudates و transudates( يرملا لئاسلا ،يعاخنلا لئاسلا ،لوبلا ،لئاوسلا هذه لمشتو
 يئايميكلا ليلحتلاو ضرملا يفو ةحصلا يف )ةيبوكسوركاملا( ةيئ̀زيفلا صئاصخلا ةشقانملا تالاجم يطغت امك .زاربلاو ،قرعلا ،مغلبلا ،ةدعملا لئاوسو
 .ةيلمعلا ملعتلا تايجيتارتسا لالخ نم مسجلا لئاوس ليلحت لاجم يف ةربخ بالطلا بستكيس ،ةيلمعلا سوردلا لالخ .ره;او

 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 461
 تاسوريفلا ملع

 ةيكينيلكإلا
2 1)2( 3 

 ىلع ررقملا اذه زكري ،كلذ ىلإ ةفاضإلc .ناسنإلا تاسوريفل ضرملا ثودح تايلآو ،رثاكتلاو ،فينصتلاو ،ت�وكملا نع ةماع ةحمل ررقملا اذه مدقي
 ،يئcولا دبكلا باهتلا تاسوريف كلذ يف امب ̀ريرس ةمهملا تاسوريفلا نم جالعلاو ةياقولاو يربتخملا صيخشتلاو ضارمألاو ةئبوألا ملعو ءايحألا ملع
 تاسوريفلا ضعبو لاهسإلا تاسوريف ،ةيسفنتلا تاسوريفلا ،يناملألا ةبصحلا ,فاكنلا، ةبصحلا  سبرهلا تاسوريف ،زديإلاو ةيرقهقلا تاسوريفلا
 .ةاقتنملا ةيناويحلا

 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن



 3 )2(1 2 2- ةيكينيلكإ ̀ريتكب نلك 463

 تاعوم;ا وأ سانجألا عاونأو ،ةيوعملا ءاعمألا لئاوع كلذ يف امب ،مارجلا ةبلاس ̀ريتكبلا نم ةفلتخم عاونألا نع ةيساسأ تامولعم ررقملا اذه مدقي
 هذه اهببست يتلا ضارمألا ةسارد متيسامك .ةيئاوهاللا̀ريتكبلاو،ةيبلوللا،ةيمدتسملا ،اليسوربلا ،اليتيدروب ،رتكcوليبماك ،ت̀ربفلا ،ةفئازلا :ةيلاتلا
 ةياقولاو ،ةيويحلا تاداضملل ةيساسحلارابتخاو ،يربخملا صيخشتلاو ،لاقتنال قرطو ،ضرملا روطت لحارمو ، ةيريرسلا ضارعالاو ،تانئاكلا
 .يودعلاةرطيسلاو

 
 
 
 
 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 465
 ةيكينيلكإلا ةعانملا ملع

 لاصمألاو
2 1)2( 2 

 ةعانملا صقنو ةعانملا طرف تالعافت لمشت يتلاو ةعانملا ضارمأل ةيريرسلا تاقيقحتلاو ،ةعانملا ماظن تcارطضا ةد̀ز ةيفيك مهفل ررقملا اذه ميمصت مت
 ةمدختسملا ةيلمعملا تارابتخالا ىلع زيكرتلا نوكيسو .ماروألاو ةيبوركيملا ىودعل دض ةعانملاو ةناصحلا ىلإ ةفاضإلc .ةحيحصلا ريغ لعفلا دودرو
 بناوجلا ةيطغت متيس امك .اهضفرو ةجسنألا فينصت ،ةعانملا صقن ىلإ ةفاضإلc ةيتاذلا ةعانملا ضارمأو ةيتاذلا ةعانملا ،ةيساسحلا طرف نع فشكلل
 .ربتخملا يف ةيلصملاو ةيعانملا تاراتخإلل ةيلمعلا

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 2 يئيزجلا صيخشتلا تاينقت نلك 469
 ضمحلا جارختسا لثم ةيئيزجلا ايجولويبلا تاينقت .ينيجلا ريبعتلا ةيلآو ةيوونلا ضامحألا ت�وكمو ،يولخ ميظنتلاو ةيساسأ تافيرعت ررقملا اذه مدقي
 ربتخملا يف مدقتملا بولسألل ساسأك مدختسيس تانيجلا خاسنتساو ، يمكلا ديدحتلاو ، ةيقنتلاو ، يزوبير يسكؤدلا يوونلا ضمحلا / يزويرلا يوونلا
 ضارمألل ةشقانمو ضرع متيس امك .ىرخألا ميخضتلا تاينقتو PCR ،فاشنلا قرطو ،يوونلا ضمحلا تاقيقحت ، نيجهتلا هذه لمشتو .يريرسلا
 ةثارولا ملع يطغي فوس امك .يسوريفلا لمحلا نع فشكلاو ينيجلا طيمنتلاو ،تcوركيملا تاداضم ةمواقمو ،ةيئيزجلا ةئبوألا ملع ثيح نم ةيدعملا
 عاخنو ءاضعألا ةعارز يف HLAةجسنأل فينصتل يئيزجلا رابتخالا تاعوضوم لمشتس امك .ريصقلا فدارتملا راركتلاو ةوبألا تارابتخاو يعرشلا
 .ماروألا يفو ةيثارولا ضارمألا فلتخم يف ةيئيزجلا قرطلا تاقيبطت ىلإ ةفاضإلc ،ماظعلا

 
 



 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 491
 بطو ةيومدلا ةعانملا ملع

 مدلا لقن
2 1)2( 3 

 بيردت متيس .نمآ لكشب ت�وكملاو مدلا لقنل ةبولطملا مدلا كنب تاءارجإل مييقتلاو ينفلا ءادألاو يلمعلا قيبطتلاو ةيرظنلا لاخدإ ررقملا اذه لمشي
 ملعتيس امك .ةداضملا ماسجألا ديدحتو صحف  ،  ABO, Rh مدلا كلذ يف امب لقنلا لبق ام رابتخاو ىضرملا تانيع صحف ءارجإ ىلع بالطلا
 لمشيسو .ءارمحلا مدلا `الخ لقنل ةمزاللا مدلا لقن لبق قفاوتلا تارابتخا ءارجإو مدلا ت�وكم نم نوكم لكل ةقفاوتم مد عاونأ رايتخا بلاطلا
 متيس امك .ءارمحلا مدلا `الخ تادحو ليسغ وأ امزالبلا ةباذإ لثم ا��وكم ليدعتو ،اهنيزختو ، مدلا ت�وكم ةجلاعمل ةبسانملا تابيردتلا ررقملا
 نم ديدعلا ىلع ديكأتلا متيس امك .لاصمألاو ، ةثارولا ملعو ، مدلا يف مدلا ماظنل ةيويحلا ءايميكلاو ،مدلا لقنب جالعلا تاسرامم ىلع ديدشتلا
 تالعافت يف قيقحتلا ىلإ ةفاضإلc ءاطخألا نع غالبإلاو فشاوكلا ةدوج ةبقارم كلذ يف امب ، ةيمويلا ةدوجلا ةبقارم كلذ يف امب ةدوجلا نامض تايلمع
 نأ لمتحملا نم يتلا فقاوملاو ةقفاوتملا ريغ لعفلا دودرو تالكشملا لح لالخ نم بلاطلا يلع ةلاحلا ةسارد ضرع دوقيس .ا¨ هبتشملا مدلا لقن
 ، يرسلا لبحلا مد تاجالعو ةيعذجلا `الخلا ةعارز يف ةيلاحلا تاروطتلاو ةمدقتملا تاينقتلا ةشقانم متتس امك .مدلا كنب يف اههجاوي

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 نلك 466
 ةياقولا يودعلا ةحفاكم

 اهنم
2 0 2 

 تcاصإل يملاعلا ءبعلاو تافيرعتلا عيضاوملا لمشتو .اًيملاعو اًيلحم ةيحصلا ةياعرلc ةطبترملا ىودعلا لوح ةلماش ةرظن بالطلل ررقملا اذه مدقي
 متيس يتلا تcاهتلالاو ،تايفشتسملا يف ضارمألا تاببسم فينصت ةشقانم لمشتس امك .تايفولاو تcاصإلاو فيلاكتلا ثيح نم ، تايفشتسملا
 تارهطملا فينصتل ةبسنلc ةجرحلا ريغو ةجرحلا هبشو ةجرحلا تالاحلا لمشتل تايفشتسملاداوم عاونأو ،ةيبطلا تاودألاو ةزهجألا نم ا¨ ةباصإلا
 ءاوس دح ىلع تcوركيملا تاداضم ةمواقم نع فشكلاو عاونألا ةشقانم متتس امك .اهنم ةلاح لكل ةلثمأ عم )ةيلاعو ةطسوتمو ةضفخنم(

phenotypically اهنع ثحبلا قرطو هايملاو ءاوهلا قيرط نع لقتنت يتلاو ضارمألل ةببسملا لماوعلا ررقملا فصيس امك .يئيزجلا ىوتسملا ىلعو. 
 .ةفلتخملا ةيدعملا ضارمألا ىلع ةرطيسلاو ةياقولا تاضارعتسc ررقملا اذه متتخي

 
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن



 نلك 467
 – ةيكينيلكإ ةسرامم

 يجولويبوركيم
1 2)4( 3 

 اهيقلت مت يتلا تانيعلا يسيئر لكشب تارضاحملا لوانتتس ثيح .ىفشتسملc ةقيقدلا ءايحألا ربتخم يف ةيلمع تاسلجو تارضاحم ررقملا هذه نمضتي
 نع نوملعتي فوسو .تاربتخملا يف ةقبطملا ةمالسلا تاءارجإ ىلع بالطلا فيرعت متيس  امك.اهتجلاعمو ،اهتمءالمو ،اهعمجو ،ميثارجلا ملع ربتخم يف
 يطغيسو .ةيويحلا تاداضملل ةيساسحلا رابتخاو ،ةقيقدلاةيحلا تانئاكلا ديدحت /لزعو ،تانيعلا زيهجتو ، ميقعتلاو )ةعرزملا( يئاذغلا طسولا دادعإ
 .تايليفطلاو ايجولوريفلاو ت̀رطفلا ملع كلذ يف امب ىرخألا ةيريرسلا ةيبوركيملا تاصصختلل ةيكينيلكإلاو ةيلمعلا بناوجلا ررقملا
 
 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع

 عوم;ا يلمع يرظن

 2 )2(1 1 ةعانم – ةيكينيلكإ ةسرامم نلك 468
 لثم ةفلتخملا ةيعانملا تcارطضالل ةينيتورلا ةيريرسلا ةعانملا يف ةيصيخشتلا تاينقتلا نع ىفشتسملا يف ةيلمع تاسلجو تارضاحم ررقملا اذه نمضتي
 ضفر تالعافت ىلإ ةفاضإلc ةعانملا صقن ،ةيتاذلا ةعانملا ضارمأ ،ةيساسحلا طرف ،ةيبوركيملا ىودعلا دض ةعانملا نع فشكلل ةقبطملا تاينقتلا
 ،)FACS( طشنلا يولخلا لصفلا تنسرولفو ،يولخلا قفدتلا تاينقت لثم ةفلتخم ةيعانم تاينقت مادختسc ماروالا تامالع نع فشكلاو .ةجسنألا
 .دلجلا ةيساسحل فلتخملا تارابتخالاو HLA يولخلا فينصتلاو
 

 

 ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
 تادحولا ددع
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 نلك 478
 – ةيكينيلكإ ةسرامم

 `الخلاو ةجسنألا ضارمأ
1 1)2( 2 

 ةرادإو نيفظوملا راودأو يمرهلا ميظنتلا ثيح نم ةيحيرشتلا ضارمألا ملع تاربتخم يف لمعلا قفدت مكحت يتلا ةيساسألا ئدابملل ةلماش ةعجارم متيس
 نمضتي امك .تاودألاو تاغبصلاو فشاوكلا ,لماكلc ةيفيظولا ةيولخلا ضارمألا ملعو ةيحيرشتلا تاربتخملا تابلطتم يطغي فوس امك .تاربتخملا
 .يولخلا ضارمألا ملعو ةجسنألا ضارمأ ييئاصخأ نم لكل ىفشتسملل تار̀ز اًضيأ ررقملا
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 نلك 488
 – ةيكينيلكإ ةسرامم

 ةيويح ءايميك
1 1)2( 2 

 ،ةمالسلاو تاربتخملا ةدوج ةبقارم جماربو ،ةنيعلا تارابتعا كلذ يف امب ،ةيريرسلا ءايميكلا يف ةقبطملا ةيساسألا ئدابملل ةلماش ةشقانم ررقملا اذه مدقي
 تارديهوبركلا تcارطضا يلع فرعتلل ةمدختسملا ةيريرسلا ءايميكلا تارابتخا ىلع بالطلا فرعتي فوس .ةيسيئرلا تايلألاو ةيليلحتلا تاينقتلاو



 امك .ةيدعاقلا ةيضمحلاو ةيضيألا تcارطضالا نع فشكلاو ،يلكلاو دبكلا فئاظو مييقتو ،ةيومدلا ةيعوألا ضارمü ةباصإلا رطاخم مييقتو ،نوهدلاو
 ةيودألل ةيجالعلا ةبقارملل ىرخأ عيضاوم يطغيسو .ةيلسانتلا ددغلاو ةيرظكلا ةدغلاو ةيقردلا ةدغلا فئاظو تارابتخا ءامصلا ددغلا صصخت نمضتيس
 يفشتسم يف ةيريرسلا ءايميكلا ربتخمل ةيضرع تار̀ز اًضيأ ررقملا نمضتيسو .مروألا تامالعو ريقاقعلا مادختسإ ءوسو ةيكينيلكإلا مومسلاو ،ةعئاشلا
 .يعماجلا دلاخ كلملا
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 2 )2(1 1 مومسلاو ت�ومرهلا ملع نلك 489
 ،ت�ومرهلل يئايميكلا عونتلاو ،ءامصلا ددغلا ماظن ايجولويسف ىلع ءوضلا طلسي فوسو ،ءامصلا ددغلا ملع وه لوألا :ماسقأ 3 ىلإ ررقملا اذه مسقني
 تارابتخاو ءامصلا ددغلا تcارطضإل يربتخملا صيخشتلاو ءامصلا ددغلا ماظن يف ضارمألا ملع لمشيس .اهلمع ميظنتو ،ا�اريثýو ،اهلمع قرطو
 عافتراو ،يرظكلا لسانتلا ةمزالتم ،ةيماخنلا ةدغلا ةءافك مدعو ،ةبوصخلا تارابتخاو ةيرظكلا ةدغلاو ةيقردلا ةدغلا مرو تامالعو ةيقردلا ةدغلا فئاظو
 ددغلا تارابتخا مييقتو ،ةينومرهلا تاسياقملا يف ةمدختسملا تاينقتلاو ئدابملا ،ةنيعلا يطغت فوس تاعوضوملا .نداعملاو ءاملا نزاوتو ،مدلا طغض
 تالوحكلا زارفإو يئاذغلا ليثمتلاو ،ضارعألاو تامالعلاو ةماسلا رþآلا يطغيس يذلاو ،مومسلا ملع وه يناثلا مسقلا .ةيريرسلا تائيبلا يف ءامصلا
 ،نيبيز`دوزنبلا ،تاروتيبرابلا ،)شيشحلا( يدنهلا بنقلا ،نيماتيفمألا ،تاينويفألا ،نيياكوكلا( يطاعت نم تاردخملاو تانكسملاو ةليقثلا نداعملاو
 ،ةداع ةفوصوملا ةيودألا زارفإو ،يئاذغلا ليثمتلا ،ةماسلاو ةيجالعلا تالاحلا ، ةيئاودلا كئارحلا ريخألا مسقلا لوانتي بائتكالا تاداضم ،لوحكلا
 مدلا ىوتسم ةبقارم وحن زيكرتلا هيجوت متيو ،اهريغو ةعانملا تاطبثمو بائتكالا تاداضم ،تاجنشتلا تاداضم ،بلقلا طشنم ،ديزوكيلغونيمأ يهو
 .ةعرجلا نيسحتو
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 نلك 498
 - ةيكينيلكإ ةسرامم
 ةعانملاو مدلا ضارمأ

 ةيومدلا
1 1)2( 2 

 امك .مدلا كنبو مدلا ضارمأ تالاجم يف ةينقتلا تاءافكلاو ةيقيبطتلا تاربخلاو ةيريرسلا ةسرامملا باستكإل بالطلل حامسلا جذومنلا اذه فدهي
 تاربتخملا ةنهم ىلإ لاقتنالا لعج يف بالطلا ةدعاسملو لوخدلا ىوتسم ىلع تاءافكلا ريوطت ىلإ تايفشتسملا تاربتخم يف ةيريرسلا ةسرامملا فد�
 اءدب مدلا ضارمأ ربتخم يف ينيتورلا يصيخشتلا ربتخملا لمع قيبطت ىلع بالطلا بيردت متيس ، نيدمتعم ةيبط ايجولونكت ءاربخ فارشإ تحت ةيريرسلا
 مييقتلاو ينفلا ءادألاو ،يلمعلا قيبطتلا يف زيكرتلا نوكيس ،مدلا كنب يف .ءابطألا ىلإ جئاتنلا لاسرإ لالخ نم اهصحفو ةرشابم تانيعلا عمج نم
 جاتنإو زيهجت يف ةكراشملا ىلع بالطلا عيجشت متيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلc .مدلا لقنل ةقفاوتملا مدلا ت�وكم ريفوتل ةمزاللا ةيومدلا ةعانملا تارابتخإل
 .مدلا تاجتنم
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 نلك 454
 طبضو تاربتخملا ةرادإ

 ةدوجلا
2 1)2( 2 

 لمعلا ريس يف تاحاسملا مادختساو ربتخملا ميمصت كلذ يف امب فارشإلاو ميظنتلاو ةرادإلا فئاظوو ةيبطلا تاربتخملا نم ةفلتخملا عاونألا ةيطغت متيس
 طبض داوم رايتخا( ةيريرسلا تاربتخملا يف ةدوجلا ةبقارم ىلع زيكرتلا نوكيسو .ةيجاتنإلاو لمعلا لمح تاسايقو لمعلا لودجو ربتخملل يريرسلا
 ىلإ ةفاضإلc .ةنزيملا تارابتعاو ،تاربتخملا يف نيلماعلا فيقثتو ،ةدوجلا ةبقارم ةبقارم يف ةمالسلا ريبادتو ،تاءاصحإلاو ،ةيئاقولا ةنايصلاو ،)ةدوجلا
 .ةيصيخشتلا ةيلمعملا تارابتخالا ليلحتو يتامولعملا ليلحتلا يف رتويبمكلا ةجمرب مادختسا
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 3 )2(1 2 ةيولخلاو ةيبطلا ةثارولا ملع نلك 457
 امك ،يئيزجلا يبطلا ةثارولا ملع ىلإ ةفاضإلc .ةيثارولا تcارطضالاو ةيبطلا ةثارولل ةيلمعلاو ةيرظنلا بناوجلل يساسأ مهف ءاطعإل ررقلا اذه ميمصت مت
 ،تارفطلا فاشتكا ةينقت ،ةرفطلا ،يزوبير يسكؤيدلا يوونلا ضمحلا ،يزوبيرلا يوونلا ضمحلا ،ةيولخلا ةثارولا ملع لثم تاعوضوم سيردت متيس

PCR، ةيويحلا ةيتامولعملا تامولعمل ةمدقم لوانت اضيأ متيسو .ماعلا ةثارولا ملع ،خاسنتسالا. 
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 1 )2(1 0 2- ثحب عورشم نلك 456
 ىلع ةردقلا مهحنميس امك .ايلمع كلذ ءادأل ريغص ثحب عورشم بالطلا راتخيس ،ررقملا اذه لالخ نمو ،)CLS 353(يرظنلا ررقملل ارارمتسا
 .راتخملا ثحبلا عورشمل ةباتكلاو ضرعلاو جئاتنلا ليلحت ىلإ ةفاضإلc .حورطملا عوضوملا مهف ىوتسم مييقتو ةرهام ةقيرطب حارتقالا اذه ميدقت
 

 
 

 تادحولا ددع ررقملا مسا هزمرو ررقملا مقر
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 نلك 455
 باجنإلا ةدعاسم تاينقت

 ةنجألا ملعو
1 1)2( 2 

 عاونألا فلتخم نم ةددعتملا `الخلا نم لماك نينج ىلإ اهريوطتو ةدرفملا ةضيوبلا باصخإ اهيف متي ةعئار ةيلمع ةسارد وه يباجنإلا ءايحألا ملع
 لالخ نم كلذ قيقحت متيسو .ىرخألا تاييدثلا ضعبو رشبلا يف رثاكتلل ةيملعلا ئدابملا لوح ةفرعملا ريفوت ىلإ حورطملا ررقملا فدهي .فئاظولاو
 مقعلاو ءامصلا ددغلاو ةيلسانتلا ءاضعألا فئاظو ملعو يلسانتلا حيرشتلا كلذ يف امب لا;ا اذه يف ةثيدحلاو ةيديلقتلا تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم
 نع ةزجوم ةحمل ىلإ ةفاضإلc ةبوصخلا ىلع ظافحلاو ،عرزلا لبق ينيجلا صحفلاو ،ةريخألا تاروطتلاو يريرسلا جهنلا .باجنإلا ىلع ةدعاسملا تاينقتلاو
 تاسرامملاروطتو لمحلا يف ةدعاسملا لجأ نم ةفرعملا نم ديزملc لا;ا يف مدقتلا حمس دقو .ةيويحلا ايجولونكتلاو ةينينجلا ةيعذجلا `الخلا ايجولويب
 تاراشإو ،ةيلخلا ايجولويبو ،ةيويحلا ءايميكلاو ،ةثارولا ملعو ،ةيئيزجلا ايجولويبلا جمدي هنأ ثيح تاصصختلا ددعتم ةيباجنإلا ايجولويبلا لاجم نإ.ةيباجنإلا
 ملعتي نأ بجي ،ررقملا اذه نم ءاهتنالا دنع .تاصصختلا هذه ةعومجم نيب طبرلc بلاطلل حمسي امم ،ءاضعألا فئاظو ملعو ،حيرشتلا ملعو ،`الخلا
 ةدعاسملا باجنإلا تاينقت مادختسا لالخ نم جالعلاو ،يرشبلا مقعلا ،ثيدحلا يلسانتلا بطلا مهف ىلع ةيلسانتلا ايجولويبلل ريبكلا ريثأتلا بالطلا
 .ةثيدحلا
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 نلك 990
 زايتمإلا ةنس
 )يكينيلكإلا بيردتلا(
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 ةيناديملا ةربخلا تافصاوم فلم عم قفرم
 

 

 .) زایتمالا ( ينادیملا بیردتلا جمانرب نع هذبن 
 

 

 م�ايح يف ةرتفلا هذه ةيمهü كاردالاو يعولا عفرو ةيملعلا م�ايح يف ةديدجلا ةلحرملc زايتمالا ةبلط فيرعتل ةيداشرإ تارضاحم لمعب مسقلc زايتمإلا ةنجل ىنعت -
 . ةيلبقتسملا ةفيظولاو ةيقيبطتلاو ةيلمعلا

 مهقوقحو م�ابجاوب زايتمالا هبلط فيرعت عم زايتمالا بيردت ةرتف ءاضقل  ةفلتخملا تايفشتسملc قاحتلالا لجأ نم بلاطلا لبق نم ينورتكلإ لكشب ميدقتلا متي -
 . اهيف مهبيردت متي ىتلا تايفشتسملا نيناوقو ةمظنc ديقتلاو مازتلالا ةرورضب ةيونتلا عم م¨ ةصاخلا نيناوقلاو ةمظنالا ةفرعمو
  )https://www.interncams-es.com/ISSWebSite/LoginEN.aspx ( ةمدخلا طبار 

 كلاذكو تايفشتسملc بيردتلا يلوئسم عم قيسنتلc اهلح هلواحمو مهلكاشمو مهلاوحا ةفرعمو مهبيردت نع نيلوئسملا ىدل لصاوتلا قيرط نع بيردتلا ةرتف هعباتم -
 . ةفلتخملا لماعملا ماسقا يف بيردتلا يلوئسم

 يف ةيلمعلا ةربخلاو ةصرفلا بلاطلا دجي ىتح تاربتخملا مسق يف ةقيقدلا ماسقالا يف بيردتلا ةدم ةد̀ز ةاعارم عم ةفلتخملا ماسقالا ىلع بيردتلا ةرتف عيزوت هلواحم -
 .لبقتسملا يف لمعلا قوس تاجاح عم ايشامت بلاطلل ةيميلعتلاو ةيبيردتلا ةيلمعلا ديفي امم ةردانلا تالا;ا هذه

 


