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أ) فًٛب ٚزؼهك ثزكٕ ٍٚانغبيٛبد انزكشٚخ:
 -1رجذأ ػًهٛخ ركٕ ٍٚانغبيٛزبد انزكشٚخ ( انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ) يٍ عٍ انجهٕؽ ٔرغزًش يذٖ انحٛبح
 -2رُشأ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ يٍ انخالٚب انًُٕٚخ األو ٔانز ٙرٕعذ ف ٙانغطح انذاخه ٙنألَبثٛت انًُٕٚخ
ٚ -3زى رًبٚض انطالئغ انًُٕٚخ انٗ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ثًغبػذح خالٚب عٛشرٕنٙ
 -4خالٚب عٛشرٕن ٙرٕعذ ث ٍٛانخالٚب انًُٕٚخ االٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ.
 -5خالٚب عٛشرٕن ٙرضٔد انطالئغ انًُٕٚخ ثبنغزاء انالصو نزًبٚضْب انٗ حٕٛاَبد يُٕ٘
ة) يخطؾ ركٕ ٍٚانحٕٛاَبد انًُٕٚخ:
خهٛخ يُٕٚخ أنٛخ
( ) ٌ2

خهٛخ يُٕٚخ او
( ) ٌ2

خهٛخ يُٕٚخ صبَٕٚخ
( ) ٌ1

ؽالئغ يُٕٚخ
( ) ٌ1

حٕٛاَبد يُٕٚخ
( ) ٌ1

ط) ًٚضم انشكم انًغبٔس يشاحم ركٕ ٍٚكم يٍ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ ٔرشكٛت انحٕٛاٌ انًُٕ٘:
خهٛخ يُٕٚخ ( أو )
ٌ2

اَمغبو يزغبٔ٘

خهٛخ يُٕٚخ أٔنٛخ

ٌ2

اَمغبو يُظف يشحهخ أٔنٗ

ٌ1

ٌ1

خهٛخ يُٕٚخ صبَٕٚخ
اَمغبو يُظف يشحهخ صبَٛخ
ؽالئغ يُٕٚخ
رًبٚض ( خالٚب عٛشرٕن) ٙ

ٌ1

ٌ1
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ٌ1

ٌ1

 )1انزٚم ٚ :غبػذ ف ٙانحشكخ .
 )2انمطؼخ انٕعطٗ  :رُزظ انطبلخ انالصيخ نحشكخ
انزٚم .
 )3انشأط ٚ :حزٕ٘ ػهٗ انُٕاحٔ ،ف ٙيمذيزّ انغغى
أنم ًّ ٙانز٘ ٚفشصإَضًٚبد ْبػًخ رغبػذ فٙ
اخزشاق انغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ .

حٕٛاَبد يُٕٚخ
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** فًٛب ٚزؼهك ثزكٕ ٍٚانغبيٛبد ٔاالَضٕٚخ:
ٚ -1جذأ ركٕ ٍٚانجٕٚؼبد ػُذ اَضٗ اإلَغبٌ ف ٙيشاحم عُُٛٛخ.
أ) يخطؾ ركٕ ٍٚانجٕٚؼبد:
خهٛخ ثٛؼٛخ او

خهٛخ ثٛؼٛخ أنٛخ

( ) ٌ2

( خهٛخ ثٛؼٛخ صبَٕٚخ  +عغى لطج ٙأل)

( ) ٌ1

( ) ٌ2

ثٕٚؼخ َبػغخ  +عغى لطج ٙصبَٙ

( ) ٌ1

( ) ٌ1

( ) ٌ1

 -2انغغى انمطجٚ ٙؼًحم  :الَّ ٚحزٕ٘ ػهٗ كًٛخ لهٛهخ يٍ انغٛزٕثالصو
 -3رذخم انخهٛخ انجٛؼٛخ انضبَٕٚخ انًشحهخ انضبَٛخ يٍ االَمغبو انًُظف ثزحفٛض يٍ حٕٛاٌ يُٕ٘.
ة) ًٚضم انشكم انًغبٔس يشاحم ركٕٔ ٍٚانجٕٚؼبد:
ؼخ ( أو )
خهٛخ ثّ ٛ
ٌ2

يمبسَخ ث ٍٛركٕ ٍٚانحٕٛاَبد انًُٕٚخ ٔانجٕٚؼبد
اَمغبو يزغبٔ٘

انًمبسَخ

انحٕٛاَبد

انجٕٚؼبد

يشحهخ االَزبط

عٍ انجهٕؽ

يشاحم عُُٛٛخ

انٕطٕل انٗ
انُؼظ

خالٚب عٛشرٕنٙ

رحفٛض ثحٕٛاٌ
يُٕ٘

 4حٕٛاَبد

ثٕٚؼخ ٔاحذح

لبدس

غٛش لبدس

خهٛخ ثٛؼّٛخ أٔنٛخ

ٌ2

اَمغبو يُظف يشحهخ أٔنٗ

ػذد انغبيٛزبد
انُزبعخ
انمذسح ػهٗ
انحشكخ
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خهٛخ ثٛؼخ صبَٕٚخ ٌ 1

عغى لطج ٙأٔل

اَمغبو يُظف يشحهخ صبَٛخ
ثٕٚؼخ َبػغخ ( ) ٌ 1
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** فًٛب ٚزؼهك ثذٔسح انحٛغ ػُذ اَضٗ االَغبٌ:
ٚ -1زى ػُذ انُغبء إَزبط انجٕٚؼبد ػهٗ شكم َشبؽ دٔس٘ كم ٕٚ 22و رمشٚجب ً ٚغًٗ ( دٔسح انحٛغ ) .
ة .دٔسح انشحى
 -2رزؼًٍ دٔسح انحٛغ دٔسرًْ ٍٛب  :أ .دٔسح انًجٛغ

دٔسح انشحى نٓب صالصخ اؽٕاس

دٔسح انًجٛغ نٓب صالصخ اؽٕاس

ؽٕس رذفك انطًش
ؽٕس ًَٕ ثطبَخ انشحى
انطٕس االفشاص٘

ؽٕس انحٕطهخ
ؽٕس االثبػخ
ؽٕس انغغى االطفش

 -1دٔسح انًجٛغ * :رحذس ثفؼم ْشيًَْٕ ٍٛب  :أ .انٓشيٌٕ انًُشؾ نهحٕطهخ ) ( FSH
ة .انٓشيٌٕ انًُشؾ نهغغى األطفش ) ( LH

أ) يب ْٔ ٙظٛفخ كم يًب ٚهٙ
ْ -1شيٌٕ ( أعزشٔع :) ٍٛصٚبدح عًك ثطبَخ انشحى ٔغضاسح األٔػٛخ انذيٕٚخ فٓٛب
 -2صٚبدح إفشاص االعزشٔع ٍٛف ٙانذو رؼًم ػهٗ -1 :رمهٛم إفشاص انٓشيٌٕ انًُشؾ نهحٕطهخ .
 -2ثذء إفشاص انٓشيٌٕ انًُشؾ نهغغى األطفش .
ْ -3شيٌٕ ثشٔعغزشٌٔ ف ٙؽٕس انغغى األطفش:
أ .رحؼٛش انشحى العزمجبل انجٕٚؼخ انًخظجخٔ ،حؼبَخ انغُ. ٍٛ
ة .حش انخالٚب انغذّٚخ ف ٙانشحى ػهٗ إفشاص " انغالٚكٕعٔ " ٍٛانذٍْ نزٕفٛش انجٛئخ انًُبعجخ نًُٕ انغٍُٛ

 -2دٔسح انشحى:
* انزغٛشاد انز ٙرحذس ف ٙؽٕس رذفك انطًش:
 .1ف ٙحبنخ ػذو حذٔس حًم ٚؼًحم انغغى األطفش ،فُٛخفغ يغزٕٖ ْشيٌٕ ( ثشٔعغزشٌٔ ).
ٚ .2ؤد٘ رنك إنٗ رُبلض كًٛخ انذو انٕاسدح إنٗ ثطبَخ انشحى ،فزًٕد انخالٚب انطالئٛخ انًجطُخ نغذاس انشحى.
 .3ثؼذْب رزغغ األٔػٛخ انذيٕٚخ ٔٚضٚذ ػخ انذو إنٗ انشحى  ،يًب ٚفظم انجطبَخ ػٍ انشحى يغ كًٛبد يزفبٔرخ يٍ انذو .
( ًٚضم رنك يشحهخ انطًش يٍ  5 – 3أٚبو ) .

* يب دٔس ْشيٌٕ انجشٔعغزشٌٔ ف ٙانطٕس االفشاص٘؟
 -1إفشاص يٕاد يخبؽٛخ يٍ انغذد األَجٕثٛخ .
ٚ -2حبفع رنك ػهٗ ثطبَخ انشحى اعزؼذاداً الَضساع انجٕٚؼخ انًخظجخ ( ػُذ حذٔس انحًم ) .

* يٍ ا ٍٚرفشص انٓشيَٕبد انزبنٛخ
االعزشٔع ( ٍٛحٕطهخ غشاف ) انجشٔعغزشٌٔ ( انغغى االطفش )
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** فًٛب ٚزؼهك ثبالخظبة:
يب انزغٛشاد انز ٙرحذس نهخهٛخ انجٛؼٛخ انضبَٕٚخ ف ٙكم يًب ٚهٙ
 -1انزحبو انغشبء انجالصي ٙنهحٕٛاٌ يغ انغشبء انجالصي ٙنهجٕٚؼخ؟
رحفٛض انحجٛجبد انمششٚخ ػهٗ ركٕ ٍٚؽجمخ لبعٛخ رًُغ دخٕل حٕٛاٌ يُٕ٘ اخش.

 -2دخٕل ساط انحٕٛاٌ انًُٕ٘ نهخهٛخ انجٛؼٛخ انضبَٕٚخ؟
ٚحفض انخهٛخ ػهٗ االَمغبو نزكٕ ٍٚثٕٚؼخ َبػغخ ٔعغى لطج ٙصبٌ.

 -3اَزمبل َٕاح انحٕٛاٌ انًُٕ٘ َٕٔاح انجٕٚؼخ انٗ ٔعؾ انجٕٚؼخ ٔرحهم غالفًٓب
ٚزكٌٕ ثزنك ( ثٕٚؼخ يخظجخ صُبئٛخ انًغًٕػخ انكشٔيٕعٕيٛخ).

** فًٛب ٚزؼهك ثزكٕ ٍٚانغُ:ٍٛ
 -1رغزغشق ػًهٛخ انحًم ػُذ أَضٗ اإلَغبٌ يذح ( ٕٚ 266و ) يُز اإلخظبة ،أٔ ( ٕٚ 222و ) يٍ أخش دٔسح حٛغ.

 -2انزغٛشاد انز ٙرحذس ف ٙاالعجٕع االٔل يٍ انحًم:
 -1رذخم انجٕٚؼخ انًخظجخ ف ٙػًهٛبد اَمغبو يزغبٔٚخ نًذح صالس اٚبو.
 -2رظجح انكزهخ يكَٕخ يٍ  16خهٛخ ٔرغًٗ ( انزٕرخ ) يحبؽخ ثبنًُطمخ انشفبفخ.
 -3ف ٙانٕٛو انخبيظ رخزف ٙانًُطمخ انشفبفخ ٔٚزكٌٕ رغٕٚف يًهٕء ثغبئم ،نٛظجح انغُ ٍٛكشح يغٕفخ رغًٗ ( انكجغٕنخ
انجالعزٕنّٛخ ).

 -3كٛف رزى ػًهٛخ اَضساع انغُ:ٍٛ
 -1رجذأ ف ٙانٕٛو انغبثغ ٔرُزٓ ٙف ٙانٕٛو انؼبشش
 -2رهزظك انكجغٕنخ انجالعزٕنّٛخ ثجطبَخ انشحى .
 -3رفشص إَضًٚبد رزٚت عضءاً يٍ انطجمخ انذاخهٛخ نهشحى .
 -4رُذيم رذسٚغٛب ف ٙثطبَخ انشحى يكبٌ انغضء انًٓؼٕو

 -4يًب رزكٌٕ انكجغٕنخ انجالعزٕنّٛخ؟
أ .انكزهخ انخهٕٚخ انذاخهٛخ :رزكٌٕ يُٓب أػؼبء انغُ ٍٛانًخزهفخ.
ة .األسٔيخ انًغزٚخ :رشكم عبئش انخالٚب انًحٛطخ ثبنكجغٕنخ انجالعزٕنّٛخ.

 -5انزغٛشاد انز ٙرحذس خالل فزشح انحًم:
* األعجٕع انضبَ :ٙف ّٛرك ٌّٕ انكزهخ انخهٕٚخ انذاخهٛخ ( انمشص انغُ ) ُٙٛانز٘ ٚزًبٚض إنٗ ؽجمز ( ٍٛداخهٛخ ٔ خبسعٛخ ).
* األعجٕع انضبنش :ف ّٛرزكٌٕ انطجمخ انٕعطٗ نهمشص انغُ. ُٙٛ
* األعجٕع انشاثغ :ف ّٛرجذأ انضُٛبد انمهجٛخ ثبنُجغ.
* انشٓش انضبَ :ٙفٚ ّٛظجح انمهت يكَٕب ً يٍ أسثغ حغشاد.
* انشٓش انضبنش :فٚ ّٛزًٛض عُظ انغُ. ٍٛ
* يٍ انشٓش انشاثغ ٔحزٗ انٕالدح:
ٚ .2زكبيم ًَٕ أػؼبء انغُ. ٍٛ
 .1رظجح حشكخ انغُٔ ٍٛاػحخ نألو .
ُٚ .3مهت ٔػغ انغغى لجم انٕالدح نٛظجح سأعّ لشٚجب ً يٍ ػُك انشحى.

مدرس املادة 4رامي نصّار
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** فًٛب ٚزؼهك ثزغزٚخ انغُ:ٍٛ
 -1يب انًمظٕد ثبنًشًٛخ
َغٛظ يزخظض ٚزكٌٕ يٍ خالٚب كم يٍ انغُٔ ٍٛاألو ْٙٔ ،يُطمخ االرظبل ث ٍٛاألٔػٛخ انذيٕٚخ نألو ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخ نهغُ.ٍٛ

 -2يى رزشكت انًشًٛخ؟
 -1انغضء انغُ ُٙٛيُٓب ٚزكٌٕ يٍ غشبء انكٕس ( ٌٕٚانخًالد انكٕسَٕٛٚخ ) رحزٕ٘ ػهٗ شجكخ يٍ انشؼٛشاد انذيٕٚخ رزفشع يٍ
ششٚبَ ٙانحجم انغش٘ .
 -2انغضء اٜخش يُٓب ٚزكٌٕ يٍ ثشٔصاد يٍ ثطبَخ انشحىٚ ،كٌٕ ْزا انغضء غُ ٙثبألٔػٛخ انذيٕٚخ.

** فًٛب ٚزؼهك ثؼًهٛخ انٕالدح:
 -1يشاحم انًخبع
 -1يشحهخ االرغبع ٔانزًذد

 -2يشحهخ خشٔط انٕنٛذ

 -3يشحهخ خشٔط انًشًٛخ

ٔ -2ظٛفخ انغبئم انشْه ٙاصُبء انٕالدح:
أ .رؼمٛى انًغبس انز٘ عٕف ٚغهكّ انغُ.ٍٛ

ة .رغٓٛم اَضالق انغُ.) ٍٛ

** فًٛب ٚزؼهك ثزُظٛى انُغم:
 -1يب أًْٛخ انًجبػذح ث ٍٛاألحًبل ث ٍٛانًزضٔعٍٛ؟
أ -رُظٛى انُغم.
ة -رمهٛم يؼبػفبد انحًم ٔانٕالدح انز ٙرؤصش ف ٙطحخ كم يٍ األو ٔانطفم.
ط .رمهٛم األػجبء انغغًٛخ ٔانًبدّٚخ ػهٗ األعشح.

 -2يب ْٔ ٙعبئم رُظٛى انُغم.
أ) انطشائك انًٛكبَٛكٛخ ٔرشًم:
ة) انؼالط انٓشئَٕ ٙرشًم:
ط) انؼًهٛبد انغشاحٛخ

انطشٚمخ انُظًٛخ
انحٕاعض انغشبئٛخ
انهٕنت
األلشاص
يغزحؼشاد انجشٔعغزشٌٔ رحذ انغهذ

 -3يب ْٕ دٔس كم يًب ٚه ٙف ٙرُظٛى انُغم
 -1انهٕنت :رًُغ اَضساع انكجغٕنخ انجالعزٕنّٛخ ف ٙانشحى
 -2انحٕاعض انغشبئٛخ :رًُغ ٔطٕل انحٕٛاَبد انًُٕٚخ نهخهٛخ انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ ٔإخظبثٓب.
 -3انطشٚمخ انُظًٛخُٚ :ظح ثؼذو انغًبع ف ٙانفزشح انٕالؼخ ث ٍٛانٕٛي ٍٛانحبد٘ ػشش ٔانغبثغ ػشش
 -4االلشاص :يُغ إفشاص انٓشيَٕبد انًُشطخ نحٕطالد انًجٛغ
 -5يغزحؼشاد انجشٔعغزشٌٔ :رًُغ االثبػخ
 -6انؼًهٛبد انغشاحٛخٚ -1 :مطغ انٕػبءاٌ انُبلالٌ نهحٕٛاَبد انًُٕٚخ ػُذ انشعم  -2رمطغ لُبرب انجٛغ ٔرشثطبٌ ػُذ االَضٗ

 -4يى رزكٌٕ كم يٍ:
 -1االلشاص :رزشكت يٍ عضٚئبد رشجّ أعزشٔع ٍٛثشٔعغزشٌٔ .رُبٔنٓب يٍ انٕٛو انخبيظ ٔحزٗ انٕٛو انخبيظ ٔانؼشش ٍٚيٍ انذٔسح
 -2يغزحؼشاد انجشٔعغزشٌٔ :كجغٕالد رحزٕ٘ ػهٗ ْشيٌٕ ثشٔعغزشٌٔ.
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** رمُٛبد ف ٙػًهٛز ٙاإلخظبة ٔانحًم
 -1أؽفبل األَبثٛت :رغزخذو

 لهخ ػذد انحٕٛاَبد انًُٕٚخ  ،أٔ لهخ حشكزٓب. إطبثخ انًشأح ثبَغذاد ف ٙلُبر ٙانجٛغ -حبالد انؼمى نذٖ انضٔع ٍٛغٛش يؼشٔفخ انغجت.

 -2انحمٍ أنًغٓش٘ نهخهٛخ انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ :رغزخذو  -ػُذ ٔعٕد ػؼف شذٚذ ف ٙانحٕٛاَبد انًُٕٚخ.
 ػُذ اعزخشاط انحٕٛاَبد انًُٕٚخ يٍ انخظٛخ أٔ انجشثخ. -3صمت غالف انغُ :ٍٛرغزخذو  -يغبػذح انغُ ٍٛنإلَضساع ثجطبَخ انشحى.
 -4رغًٛذ األعُخ - :إطبثخ انشخض ثأيشاع رغزذػ ٙانؼالط ثبألشؼخ.
 إٌ كبٌ انشخض ػبعض ػٍ إػطبء انكًّٛخ انًُبعجخ يٍ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ. انشخض انًظبة ثبَغذاد انٕػبء انُبلم.َ -5مم انغبيٛزبد إنٗ لُبح انجٛغ :رغزخذو ػُذيب ٚؼبَ ٙانضٔط يٍ لهخ انحٕٛاَبد انًُٕٚخ.

عؤال:كٛف رزى رمُٛخ اؽفبل االَبثٛت؟
ُٚ -1شؾ انًجٛؼبٌ ثحمٍ األو ثبنٓشيٌٕ انًُشؾ نهغذد انزُبعهٛخ ( نضٚبدح ػذد انخالٚب انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ انًهزمطخ ).
ٚ -2شالت ًَٕ حٕٚظالد انًجٛغ ثغٓبص انًٕعبد فٕق انظٕرٛخ.
 -3رهزمؾ انخالٚب انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ ثبعزخذاو يُظبس خبص.
 -4رٕػغ انخالٚب انجٛؼّٛخ فٔ ٙعؾ غزائ ٙسلًّ انٓٛذسٔع.) 7.3 ( ُٙٛ
ٚ -5ؼبف إنٗ ْزِ انخالٚب انحٕٛاَبد انًُٕٚخ يٍ انضٔط نزخظت.
 -6ثؼذ (  ) 62 – 52عبػخ يٍ اإلخظبة ٚظجح ػذد خالٚب انغُ ) 16 – 2 ( ٍٛخهٛخ.
 -7رُمم األعُخ إنٗ سحى األو ػٍ ؽشٚك انًٓجم 3 ( ،أٔ  4أعُخ نؼًبٌ حذٔس انحًم ).

كٛفٛخ اعزخذاو كم ؽشٚمخ:
انحمٍ انًغٓش٘

صمت غالف انغٍُٛ

َمم انغبيٛزبد

ٚ -1غزخذو فْ ٙزِ انطشٚمخ
حٕٛاٌ يُٕ٘ ٔاحذ فمؾ.

إحذاس صمت ف ٙانًُطمخ انشفبفخ
انًحٛطخ ثبنغُ.ٍٛ

 -1عًغ انخالٚب انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ
انظبنحخ نإلخظبة.

ٚ -2زى إدخبل ْزا انحٕٛاٌ انًُٕ٘
إنٗ داخم انخهٛخ انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ.

رزى ػًهٛخ إعشاء انضمت ثئحذٖ
انطشق انزبنٛخ :
أ -إثشح يغٓش. ّٚ
ة -إَٔاع خبطخ يٍ انحًٕع .
ط -انهٛضس

 -2يضط ْزِ انخالٚب يجبششح يغ
انحٕٛاَبد انًُٕٚخ.

ٚ -3غزخذو نزنك عٓبص انحمٍ
أنًغٓش٘ يٍ خالل إثشح يغٓشّٚ
دلٛمخ.

ُٚ -3مم انًضٚظ يٍ انغبيٛزبد إنٗ
لُبح انجٛغ.

أعئهخ ػهم:
 -1ال ٚحزٕ٘ يجٛغ أَضٗ اإلَغبٌ ػهٗ ثٕٚؼبد َبػغخ؟
الَٓب رحزبط انٗ رحفٛض ثحٕٛاٌ يُٕ٘
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 -2ال رُؼظ حٕطهخ غشاف عذٚذح داخم انًجٛغ يب داو انغغى األطفش َشٛطبً؟
الٌ انجشٔعغزشٌٔ ٔاالعزشٔع ٍٛيؼب ٚضجطبٌ افشاص انٓشيٌٕ انًُشؾ نحٕٚظالد انًجٛغ ( .) FSH
 -3لهخ احزًبل دخٕل حٕٛاٌ يُٕ٘ آخش إنٗ انجٕٚؼخ ثؼذ إخظبثٓب؟
انحجٛجبد انمششٚخ ركٌٕ ؽجمخ لبعٛخ رًُغ دخٕل حٕٛاٌ يُٕ٘ اخش
 -4لذسح انحٕٛاٌ انًُٕ٘ ػهٗ اخزشاق ؽجمخ انخالٚب انحٕطهٛخ انًحٛطخ ثبنخهٛخ انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ؟
ٚفشص انغغى أنمً ٙف ٙانحٕٛاٌ انًُٕ٘ أَضًٚبد ْبػًخ رغٓم يٍ االخزشاق نٓزِ انطجمخ
ٚ -5زى حمٍ األو ثبنٓشيٌٕ انًُشؾ نهغذد انزُبعهٛخ ف ٙرمُٛخ أؽفبل األَبثٛت( ) IVF؟
نضٚبدح ػذد انخالٚب انجٛؼّٛخ انضبَٕٚخ انًهزمطخ
ٔ -6عٕد خالٚب عٛشرٕن ٙث ٍٛانخالٚب انًُٕٚخ األٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ ف ٙانخظٛخ؟
رضٔد انطالئغ انًُٕٚخ ثبنغزاء انالصو نزًبٚضْب انٗ حٕٛاَبد يُٕ٘
 -7ػبدح ٚكٌٕ االحزًبل األكجش نإلخظبة ف ٙيُزظف انذٔسح انشٓشٚخ نهًشأح؟
الٌ االثبػخ رحذس ف ٙانٕٛو انشاثغ ػشش يٍ انذٔسح

** االشكبل انًطهٕة دساعزٓب
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