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 دور انكهيت في تكىيٍ انبىل

  داجت انجسى عهى صٕسة سائم ٌسًى انبٕل .: ًْ عضٕ ٌساْى فً عًم انجٓاص انبٕنً انًسؤٔل عٍ طشح انفضالث انٍُتشٔجٍٍُت انُاتجت يٍ عًهٍاث األٌض ٔانًٕاد غٍش انعضٌٕت انضائذة عانكهيت ٍ 

 تسٓى انكهٍت فً انًذافظت عهى االتضاٌ انذاخهً نهجسى ٔ

 األساسيت نتكىيٍ انكهيت هي انىحذاث األَبىبيت انكهىيت  انىحذة 

   يهيىٌ وحذة أَبىبيت كهىيت في انكهيت انىاحذة 3،1يىجذ حىاني  

 

 انىحذة األَبىبيت انكهىيت انىاحذة  أجشاء 

 تتكىٌ يٍ : 

  ٌيحفظت بىيا 

  األَبىبت انًهتىيت انقزيبت 

  انتىاء هُهي 

  األَبىبت انًهتىيت انبعيذة 

  انجايعت انقُاة 

 انشزيٍ انىارد 

  انكبت 

  انشزيٍ انظادر 

 نتش تقشٌبا  5،5ٌششخ فً انكهٍت ٌٕيٍا كًٍاث كبٍشة يٍ انذو ٌٔخشج عهى شكم بٕل دٕانً  
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  انبىل تكىيٍ عًهياث

 االرتشاح -3

 إعادة االيتظاص  -2

 اإلفزاس األَبىبي  -1

  انكبتفً  االستشاحٌذذث   : االرتشاح عًهيت -3

 انكبت ويحفظت بىياٌانتً تتأنف يٍ  انحىيظهت انكهىيتعانٍت انُفارٌت فً  شبكت يٍ انشعيزاث انذيىيت: ًْ عباسة عٍ  انكبت

 :  االرتشاحآنيت 

 تششخ انًٕاد صغٍشة انذجى 

 (ث انُيتزوجيُيت انذائبت في انبالسيا ، وانفؼال األييُيتانحًىع  ايىَاث انظىديىو ، وايىَاث انكهىر ، وايىَاث انبىتاسيىو ، وجشئياث انغهىكىس ، ويثم ) 

  ًتجىيف يحفظت بىياٌانزي ٌتجّ إنى  عبز انشزيٍ انىارديٍ انذو اَت 

  انًهتٌٕت إنى انشعٍشاث انذيٌٕت انًذٍطت باألَابٍب انشزيٍ انظادرانتً نى تششخ عبش  انبزوتيُاث وخاليا انذو انحًزاءٌُتقم يا تبقى يٍ انذو انًذتٕي عهى يٕاد كبٍشة انذجى يثم 

 ؟ عهم االرتشاحص : يؼبط انجهاس انعظبي انذاتي يعذل 

  نهشزيٍ انىاردانًكَٕت  انعؼالث انًهساءتتذكى فً  األعظاب انىديتٔرنك ألٌ 

نزا ٌعاد ايتصاص يعظى ْزِ  وانظىديىو و انبىتاسيىو انجهىكىس و انحًىع األييُيتٌذتٕي انشاشخ عهى انكثٍش يٍ انًٕاد انتً ال ًٌكٍ نهجسى االستغُاء عُٓا يثم  : االيتظاص إعادة عًهيت -2

 انًٕاد 

 أجشاء انىحذة األَبىبيت انكهىيت جًيعها يا عذا يحفظت بىياٌ ) انكبت (فً  تحذث عًهيت إعادة االيتظاص 

  يٍ انسائم انشاشخ ٔيا ٌذتٌّٕ يٍ ياء ٔيٕاد يفٍذة ٌذتاجٓا انجسى %99 دٕانًٌعاد ايتصاص 

 إنى انسائم بٍٍ خهٕي االَتشارأٔ  بانُقم انُشطًٕاد أيا ًٌكٍ إعادة ايتصاص ان 

 ثى إنى انشعٍشاث انذيٌٕت انًذٍطت بانٕدذة األَبٕبٍت انكهٌٕت 

  ياألسًىسبانخاطيت  انًاءٌٔتى إعادة ايتصاص 
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 : األَبىبي اإلفزاس -3

  تجُبا نخطشْا   َىاتج أيغ بعغ انعقاقيزٔ   انؼارةٔ   انسايتتُتقم انًٕاد 

 ٍشاث انذيٌٕت انًذٍطت بانٕدذة األَبٕبٍت انكهٌٕت إنىيٍ انشع 

  ٍاألَبىبت انًهتىيت انقزيبت واألَبىبت انًهتىيت انبعيذة وانقُاة انجايعتتجأٌف كم ي 

 ٔرنك يٍ خالل :  يساهى اإلفزاس األَبىبي في تُظيى درجت انحًىػت في انجسى 

  إعادة ايتظاص ايىَاث انكزبىٌ انهيذروجيُيتٔ انضائذة ٔطشدٓا خاسج انجسى ايىَاث انهيذروجيٍيٍ  انتخهض

 ( انتىاسٌ انحًؼي انقاعذي)                                          

 

  هًايتى اإلفزاس األَبىبي بطزيقتيٍ ) عًهيتيٍ ( . 

  انُقم انُشط -3

  االَتشار -2

 يا أهًيت انكهيت ص : يا دور انكهيت في جسى اإلَساٌ ؟ 

 تكٌٍٕ انبٕل -5

 ت عهى اتضاٌ انًاء ٔاأليالح فً انجسى انًذافظ -2

 ضبظ دسجت دًٕضت انذو -3

 ضبظ ضغظ انذو ٔدجًّ -4

 

 

 

 يكاٌ انحذوث انعًهيت 

 انكبت ) يحفظت بىياٌ (  اإلرتشاح

 انقُاة انجايعت  \انًهتىيت انبعيذة  األَبىبت \انتىاء هُهي  \انًهتىيت انقزيبت  األَبىبت االيتظاص  إعادة

 انقُاة انجايعت  \األَبىبت انًهتىيت انبعيذة    \ىبت انًهتىيت انقزيبت  األَب األَبىبي اإلفزاس
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