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 انًُاػت انًكتسبت ) انًتخصصت (: -2
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 انزٌ َتكىٌ يٍ األرضاء اِتُح : انجٓاص انهًٍفأيحذوث االستزاتح انًكتسثح انًتخظظح عهً  ٌؼتًذ

 ذيىَح: تعًم عهً إعادج انسائم تٍُ انخهىٌ إنً انذوسج ان األٔػٍت انهًٍفٍت -1

 وتقسى إنً : خالٌا ٔأَسجت ٔأػضاء -2

 وتشًم : سئٍسٍتأػضاء نًٍفٍت  -أ 

 Bانخالٌا انهًٍفٍت : َعًم عهً تكىٍَ رًُع خالَا انذو وانخالَا انهًُفُح وَؼذ وتًاَض  َخاع انؼظى -1

 Tخالٌا نًٍفٍت : تساهى فٍ َؼذ وتًاَض  انغذة انضػتشٌت ) انثًٍٕسٍت ( -2

 وتشًم  : ثإٌَتأػضاء نًٍفٍت  -ب

 تُقٍت انسائم انهًٍفًوتهارى يسثثاخ األيشاع وتعًم عهً  Tوخالَا نًُفُح  B: تحتىٌ عهً خالَا نًُفُح  انؼقذ انهًٍفٍت -1

 تُقٍت انذووَعًم عهً  اكبش تجًغ نهخالٌا انهًٍفٍت:  انطحال -2

 

 ط بؼضٓا بًٕاد سكشٌت ًٌٍٔض انجٍى ْزِ ًٌتاص انسطح انخاسجً نخالٌا جسى اإلَساٌ بٕجٕد انكثٍش يٍ انبشٔتٍُاث انتً ٌشتب

 انبشٔتٍُاث بٕصفٓا راتٍت ) تخص انجسى َفسّ (

 هى أٌ يادج غشَثح تحفض انزهاص انًُاعٍ إنً إحذاث استزاتح يُاعُح خاطح عُذ دخىنها انزسى يٕنذ انضذ : 
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   انًتخصصت انًُاػت فً دٔس نٓا خالٌا 

 ًُاعُح انًتخظظح يخم : تشاسك تعغ انخالَا انًُاعُح فٍ االستزاتح ان
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 : انخالٌا األكٕنت انًشٓشة -1

 هٍ خالَا أكىنح كثُشج تشهش يىنذ انؼذ انغشَة انًسثة نهًشع عهً سطىحها 

 

 آنٍت ػًم انخالٌا انًشٓشة :

 تهعًح يىنذ انؼذ انغشَة -1

 اتحاد انزسى انحال يع انزسى انًثهعى -2

 تذء اإلَضًَاخ تحهُم يىنذ انؼذ انغشَة -3

 نؼذ انغشَة إنً أرضاء طغُشجتحطُى يىنذ ا -4

 إشهاس أرضاء يٍ يىنذ انؼذ انغشَة عهً سطح انخهُح -5

 انتخهض يٍ األرضاء األخشي تىاسطح اإلخشاد انخهىٌ -6

 

  حى تتحشك انخالَا انًشهشج نهثحج عٍ انخالَا انهًُفُحT  انًساعذج انتٍ تحًم انًستقثم انخاص

 تًىنذ انؼذ انًشهش نتشتثؾ تها 

 

  َعذ استثاؽ خهُحT  انًساعذج تًىنذ انؼذ انًشهش عهً انخالَا األكىنح انًُشؾ نعًم خالَاT  انًساعذج 

 

 : هٍ خالَا نًُفُح تساعذ عهً إتًاو عًم انخالَا انًُاعُح األخشي  انًساػذة  Tخالٌا  -2

 (يسؤٔنّ ػٍ االستجابت انخهٌٕت  T) خالٌا 

 انًساعذج تًىنذ انؼذ انًشهش Tَسثة استثاؽ خالَا 

 نخالَا األكىنح انًشهشج نًىاد كًُُائُح تسًً انسُتىكاَُاخ تعًم عهًإفشاص ا

 انًساعذج عهً االَقساو وانتًاَض إنً َىعٍُ يٍ انخالَا هًا Tتحفُض انخالَا 

 انًساعذج انُشطح Tانخالَا  -1

 انًساعذج انزاكشج Tانخالَا  -2
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 انًساػذة انُشطت ساٌتٕكاٌُاث تؼًم ػهى : Tتفشص خالٌا 

 قاتهح راكشج Tقاتهح َشطح وخالَا  Tوتحفضها عهً االَقساو نتكىٍَ خالَا  انقاتهت T انخالٌاتُشُؾ  -1

 راكشج Bنتظثح َشطح وتُقسى إلَتاد خالَا تالصيُح وخالَا  Bخالٌا تُشُؾ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هٍ خالَا نًُفُح تهارى انخالَا انًظاتح  انقاتهت Tخالٌا  -3

 انقاتهح  Tآنُح عًم خالَا 

 َا تتعشف خالT انقاتهح يىنذ انؼذ انًشهش عهً سطح انخالَا انًظاتح تانًشع 

  تشتثؾ خالَاT  ًًانبشفٕسٌٍانقاتهح تًىنذ انؼذ يًا َسثة إفشاص يادج كًُُائُح تس 

 : ًانتٍ تعًم عه 

 إحذاث حقىب فٍ انغشاء انثالصيٍ نهخالَا انًظاتح تانًشع 

  تح  عثش انخقىب فٍ غشاء انخهُح انًظاتحإنً داخم انخهُح انًظا إَضًٌاث خاصتيًا َسًح تذخىل 

 تعًم عهً تحهم تشوتُُاخ انخهُح انًظاتح يسثثح يىتها
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 : هٍ خالَا نًُفُح تساهى تفاعهُح فٍ االستزاتح انًُاعُح يع خالَا يُاعُح أخشي . ) االستجابت انسائهت ( Bخالٌا 

 Bآنٍت ػًم خالٌا 

  تشتثؾ خالَاB انُشطح تًىنذ انؼذ 

 َقساو نتكىٍَ أعذاد كثُشج يٍ انُىع َفسهفتثذأ تاال 

  ًأجساو يضادةتُتذ  خالٌا بالصيٍتو خالٌا راكشةتحُج تتًاَض إن 

 : هى تشوتٍُ تُتزه انخالَا انثالصيُح استزاتح نىرىد يىنذ ػذ يعٍُ تغشع تخثُطه   انجسى انًضاد

 انثالصيُح  Bدج يٍ خالَا : هٍ استزاتح يُاعُح تعتًذ عهً إَتاد األرساو انًؼا االستجابت انسائهت

  T: هٍ االستزاتح انًُاعُح انتٍ تُتذ يٍ عًم انخالَا انهًُفُح  االستجابت انخهٌٕت

 ط : فسش : تًتاص االستجابت انًُاػٍت انًكتسبت بأَٓا يٕجٓت ؟

هً تًُُض يىنذ انؼذ إرا دخم يىنذ انؼذ يشج أخشي قادسج ع خالٌا راكشةيىنذ انؼذ انغشَة انزٌ َسثة االستزاتح انًُاعُح وتكىٍَ  تًٍٍضألَها قادسج عهً 

 يٍ تعايهها فٍ انًشج األونً . أسشعإنً انزسى وانتعايم يعه عهً َحى 

 

 


