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 انُغم ذُظُى 

  ط : يا أهًُح انًثاػذج تٍُ األحًال ؟

 ذخفٍف أػثاء انحًم ػهى األو  -1

 انحفاظ ػهى صحح األو وصحح انعٍٍُ تحٍس ٌُانىٌ حمهى فً انشظاػح انطثٍؼٍح وانشػاٌح انعشوسٌح صحٍا واظرًاػٍا وَفسٍا  -2

  انُغم ذُظُى وعائم 

  : انطثُؼُح انىعائم -1

  ال ذؤشش فً صحح األو 

  نٍس نها يعاػفاخ ظاَثٍح 

 انشظاػح انطثٍؼٍح ألَها ذًُغ األو يٍ انحًم :  يٍ األيصهح ػهى انىسائم انطثٍؼٍح 

 

 : انًُكاَُكُح انىعائم -2

 ويٍ أيصهرها 

 انهزاٌ ٌؼًالٌ ػهى يُغ وصىل انحٍىاَاخ انًُىٌح إنى انخهٍح انثٍعٍح انصاَىٌح  انزكشٌ ، انىاقٍ األَثىٌ انؼاصل -أ

 :  انهىنة -ب

  ذركىٌ يٍ يىاد خايهح غٍش لاتهح نهرفاػم 

 يُغ إَضساع انكثسىنح انثالسرىنٍح فً انشحى ٌؼًم ػهى وى ٌضسع داخم انشح 

  : انهشيىَُح انىعائم -3

 ذًراص هزِ انىسائم تأشكال وذشاكٍة ػذج ذؼًم ػهى يُغ انحًم ػٍ غشٌك يُغ حذوز اإلتاظح ورنك ػٍ غشٌك

 ذصثٍػ إفشاص انهشيىَاخ انًُشطح نحىصالخ انًثٍط يًا ًٌُغ َعط انخالٌا انثٍعٍح انصاَىٌح   -1

 ادج نضوظح انًادج انًخاغٍح فً ػُك انشحى يًا ٌؼٍك دخىل انحٍىاَاخ انًُىٌح صٌ -2
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 : انهشيىَُح انحًم يُغ وعائم أَىاع 

  : َىػاٌ وهٍ : انحًم يُغ حثىب -1

  هشيىٍَ انثشوجغرشوٌ واالعرشوجٍُ:  انرً ذحرىي ػهى  حثىب يُغ انحًم انًشكثح -1

  انثشوجغرشوٌ فقظهشيىٌ : انرً ذحرىي ػهى  حثىب يُغ انحًم انًظغشج -2

 ذًراص انحثىب تفاػهٍرها فً يُغ انحًم إرا أخزخ تطشٌمح يُظًح 

   : انحًم يُغ حقٍ -2

  أشهش 3وذذوو فؼانٍرها نًذج  وذؼطى تئششاف انطثٍة تشوجغرشوٌذحرىي هزِ انحمٍ ػهى يادج      

  : انجهذ ذحد ذضسع انرٍ انظغُشج انكثغىالخ -3

  خًظ عُىاخوذذوو فاػهٍرها نًذج  يىٌ انثشوجغرشوٌهشذحرىي هزِ انكثسىالخ ػهى  

  : انحًم يُغ نظقاخ -4

  أَاو 7وذفشص كم ٌىو ظشػح يحذدج يٍ انهشيىٍٍَ وٌذوو ذأشٍش هزِ انهصماخ يذج  هشيىٍَ انثشوجغرشوٌ و االعرشوجٍُذحىي هزِ انهصماخ ػهى  
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 واحلمل االخصاب عمليتي يف تقنيات 

  : انرقهُذَح انرقُُح -1

 ط : يرً َرى انهجىء إنً هزِ انرقُُح ؟

 فً انحاالخ اَذٍح : 

 اَسذاد لُاذً انثٍط أو ذهفهًا  -1

 ظؼف يرىسػ نهحٍىاَاخ انًُىٌح  -2

 ػذو انحًم غٍش يؼشوف انسثة -3

 

 آنُح ػًم انرقُُح انرقهُذَح 

  ػذد كافٍ يٍ انخالَا انثُضُح انثاَىَحإلَراض  ذُشُظ انًثُضٌرى 

 تًُظاس خاصنثٍعٍح انصاَىٌح انخالٌا ا َرى انرقاط 

  وذقًُُهاانخالٌا انثٍعٍح انصاَىٌح انًهرمطح وانحٍىاَاخ انًُىٌح  ػًهُح ذحضُشذثذأ 

 ساػح 72-24ذرشاوح يا تٍُ فً أغثاق خاصح داخم حاظُح  ذىضغ انخالَا انثُضُح انثاَىَح يغ انحُىاَاخ انًُىَح 

 ) وهً انًادج انالصيح نإلخصاب وذكىٌٍ األظُح( 

  يٍ سحة انخالٌا انثٍعٍح انصاَىٌح انُىو انثاٍَ أو انُىو انثانثإنى انشحى فً  األجُحذؼاد 
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  : انًجهشٌ انحقٍ -2

 ط : يرً َرى انهجىء إنً هزِ انرقُُح ؟

 ػُذ وظىد ظؼف شذٌذ فً انحٍىاَاخ انًُىٌح   

 آنُح انؼًم : 

 انثُضُح انثاَىَح تىاعطح إتشج  َرى حقٍ سأط حُىاٌ يُىٌ واحذ أو إحذي انطالئغ انًُىَح داخم انخهُح

 خاطح يرظهح تًجهش رو قىج ذكثُشَح ػانُح خاسج انجغى يجهشَح

 ذؼاد األجُح انُاذجح يٍ ػًهُح انحقٍ إنً داخم سحى األو 

 

 : انثشتخ أو انخظُح يٍ انًُىَح انحُىاَاخ اعرخالص -3

 ط : يرً َرى انهجىء إنً هزِ انرقُُح؟

 انسائم انًُىي  فً حال ػذو وظىد حٍىاَاخ يُىٌح فً -1

 اَسذاد انىػاء انُالم نهحٍىاَاخ انًُىٌح تسثة االنرهاتاخ  -2

 آنُح انؼًم :

 ٌرى سحة انحٍىاَاخ انًُىٌح يٍ انثشتخ أو انخصٍح تىاسطح إتشج سفٍؼح 

 شى حمُها يعهشٌا فً انخهٍح انثٍعٍح انصاَىٌح 

 

  : نألجُح انىساثٍ نرشخُضا -4

 ط : نًارا ذغرخذو هزِ انرقُُح ؟

 األظُح وذؼشف إرا كاَد هزِ األظُح حايهح نًشض وساشً يا نفحص  

 ط : يرً َرى انهجىء إنً هزِ انرقُُح

 نرشخٍص أسثاب حذوز اإلظهاض انًركشس تسثة وظىد غفشاخ وساشٍح فً األظُح    

 

 


