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  املعًَٛاتاملعًَٛات  ٚتصٌٚتصٌ  ،،((،ايًُػ،ايًُػ  ايتشٚمايتشٚم  ،،  ايؾِايؾِ  ،،  ايبصضايبصض  ،،  ايغُعايغُع))  احلٛاؼاحلٛاؼ  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات  ٜتًك٢ٜتًك٢  ايعكٌايعكٌ

  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  ٚٚ. .   املخاملخ  إىلإىل  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات  ٖشٖٙشٙ  تٓكٌتٓكٌ  اييتاييت  ا٭عصابا٭عصاب  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  املخاملخ  إىلإىل

  احلغاع١احلغاع١  ؽزٜزؽزٜز  ٖٖٛٛ  ََٔٔ  ََِِٓٗٓٗ  ؾٓذزؾٓذز  املدتًؿ١،املدتًؿ١،  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  يًُجرلاتيًُجرلات  عار١ٜعار١ٜ  غرلغرل  اعتذاباتاعتذابات  يزِٜٗيزِٜٗ  سٝحسٝح

HHyyppeerrsseennssiittiivvee  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  َتبًزَتبًز  ٖٖٛٛ  ََٔٔ  ََِِٓٗٓٗ  زلززلز  نُانُا  HHyyppoosseennssiittiivvee،،  ٞعتذاباتِٗعتذاباتِٗاا  ؾتهٕٛؾتهٕٛ  ٚبايتايٞٚبايتاي  

  ،،  ا٭صٛاتا٭صٛات  ،،  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  َجٌَجٌ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  بامُلجرلاتبامُلجرلات  ٜتعًلٜتعًل  ؾُٝاؾُٝا  َعٛقَٕٛعٛقٕٛ  ايػرلايػرل  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  اعتذاب١اعتذاب١  ََٔٔ  أقٌأقٌ  أٚأٚ  أع٢ًأع٢ً

  ..  ٚامل٬َػٚامل٬َػ  ايضٚا٥ح،ايضٚا٥ح،  ،،  ا٭ملا٭مل
  

  يًُٓبٗاتيًُٓبٗات  املغتكب١ًاملغتكب١ً  ٚاحلٛاؼٚاحلٛاؼ  دلُٛع١دلُٛع١  إ٫إ٫  ٖٖٞٞ  َاَا( ( ،ايًُػ،ايًُػ  ايتشٚمايتشٚم  ،،  ايؾِايؾِ  ،،  ايبصضايبصض  ،،  ايغُعايغُع))  سٛاؼسٛاؼ  ٚيهٔٚيهٔ

  ايباط١ٝٓايباط١ٝٓ  احلٛاؼاحلٛاؼ: : ُٖاُٖا  اٯخضتإاٯخضتإ  ٚا٫ثٓاتٔٚا٫ثٓاتٔ  باحلٛاؼ،باحلٛاؼ،  اخلاص١اخلاص١  ايج٬خايج٬خ  اجملاَٝعاجملاَٝع  ضُٔضُٔ  ََٔٔ  ٖٖٚٞٚٞ  اخلاصدٞاخلاصدٞ

  ..ٚايتٛاطٕٚايتٛاطٕ  ٚاحلضن١ٚاحلضن١  ايعطًٞايعطًٞ  ايتٛتضايتٛتض  يفيف  املتُج١ًاملتُج١ً  اخلاص١اخلاص١  ايباط١ٝٓايباط١ٝٓ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ٚٚ  ايعط١ٜٛ،ايعط١ٜٛ،  احلاداتاحلادات  يفيف  املتُج١ًاملتُج١ً  ايعا١َايعا١َ

  ::  احلٛاؼاحلٛاؼ  أْٛاعأْٛاع

  ::  ايعا١َايعا١َ  ايباط١ٝٓايباط١ٝٓ  احلٛاؼاحلٛاؼ( ( أأ))  

  عٔعٔ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ٖشٖٙشٙ  ٚتٓتكٌٚتٓتكٌ  ،،........  َجا١َْجا١ْ  ،،  أَعا٤أَعا٤  ،،  َعز٠َعز٠  ٚاؾضاؽٚاؾضاؽ  اَت٤٬اَت٤٬  ََٔٔ  ا٭سؾا٤ا٭سؾا٤  عاي١عاي١  اخلاص١اخلاص١  احلٛاؼاحلٛاؼ  ٖٖٚٞٚٞ

  ٖشٖٙشٙ  َعاٖضَعاٖض  ََٚٔٚٔ  املخاملخ  يكؾض٠يكؾض٠  املٛص١ًاملٛص١ً  اشلطُٞاشلطُٞ  اجلٗاطاجلٗاط  ََٔٔ  احلؾ١ٜٛاحلؾ١ٜٛ  ا٭دٗظ٠ا٭دٗظ٠  يفيف  املٛدٛر٠املٛدٛر٠  ا٭عصابا٭عصاب  طضٜلطضٜل

. .   اخلاخل........  اجلٓغ١ٝاجلٓغ١ٝ  اٱثاص٠اٱثاص٠  ،،  ا٫صتٝاحا٫صتٝاح  ،،  ايطٝلايطٝل  ،،  ايضعؾ١ايضعؾ١  ،،  ايتعبايتعب  ،،  ايعطؿايعطؿ  ،،  اجلٛعاجلٛع  ايعا١َايعا١َ  ايباط١ٝٓايباط١ٝٓ  احلٛاؼاحلٛاؼ

  أٚأٚ  ،،  ٚايؾبعٚايؾبع  اجلٛعاجلٛع  ساييتساييت  بنيبني  ايتُٝٝظايتُٝٝظ  ايؿضرايؿضر  ٜؿكزٜؿكز  إٔإٔ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖشاٖشا  اخت٬ٍاخت٬ٍ  عٔعٔ  ٜٓترٜٓتر  ٚقزٚقز

  عزّعزّ  أٚأٚ  دزًادزًا  بغٝطبغٝط  مبذٗٛرمبذٗٛر  ايكٝاّايكٝاّ  عٓزعٓز  بايتعببايتعب  ايؾعٛصايؾعٛص  أٚأٚ  ٚايتبًزٚايتبًز  ايدلٚرايدلٚر  أٚأٚ  ،،  يًطعاّيًطعاّ  ايؾ١ٝٗايؾ١ٝٗ  ٜؿكزٜؿكز

  ..  دزًادزًا  ؽزٜزؽزٜز  دلٗٛردلٗٛر  بشٍبشٍ  صغِصغِ  بايتعببايتعب  ايؾعٛصايؾعٛص

  ::  اخلاص١اخلاص١  ايباط١ٝٓايباط١ٝٓ  احلٛاؼاحلٛاؼ( ( بب))

  ٚنشيوٚنشيو  ٚاملؿاصٌٚاملؿاصٌ  ٚا٭ٚتاصٚا٭ٚتاص  ايعط٬تايعط٬ت  يفيف  َٛدٛر٠َٛدٛر٠  ايتٓبٗاتايتٓبٗات  ٚاعتكباٍٚاعتكباٍ  يًتُٝٝظيًتُٝٝظ  ا٤ا٤أعطأعط  شلاشلا  سٛاؼسٛاؼ  ٖٖٚٞٚٞ

  املٝهاْٝه١ٝاملٝهاْٝه١ٝ  باملٓبٗاتباملٓبٗات  ٜتأثضٜتأثض  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖٚشاٖٚشا. .   ايزاخ١ًٝايزاخ١ًٝ  ا٭سٕا٭سٕ  ََٔٔ  ايتٛاطْٞايتٛاطْٞ  اجلظ٤اجلظ٤  يفيف  َٛدٛر٠َٛدٛر٠

  ََٔٔٚٚ. .   ٚايتٛاطٕٚايتٛاطٕ  احلضن١احلضن١  ساع١ساع١  يفيف  تتشزتتشز  ا٭َٛصا٭َٛص  ٖشٖٙشٙ  ٚنٌٚنٌ  ٚاحلضن١ٚاحلضن١  ٚا٫ستهاىٚا٫ستهاى  ٚايؾز٠ٚايؾز٠  بايطػطبايطػط  املتعًك١املتعًك١

  ا٭دغاّا٭دغاّ  بجكٌبجكٌ  ٚاٱسغاؼٚاٱسغاؼ  ٚاملكا١َٚٚاملكا١َٚ  ٚاجلٗزٚاجلٗز  ايعُٝلايعُٝل  بايطػطبايطػط  اٱسغاؼاٱسغاؼ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖشاٖشا  َعاٖضَعاٖض

  بتٛاطٕبتٛاطٕ  ٚاٱسغاؼٚاٱسغاؼ  ،،  يًذغِيًذغِ  بايٓغب١بايٓغب١( ( ايغضع١ايغضع١  ٚٚ  ا٫جتاٙا٫جتاٙ  ،،  املز٣املز٣))  ٚسضناتٗاٚسضناتٗا  ا٭طضافا٭طضاف  بٛضعبٛضع  ٚاٱسغاؼٚاٱسغاؼ

( ( اْبطاحاْبطاح  ٚٚ  ًكا٤ًكا٤اعتاعت  ،،  دًٛؼدًٛؼ  ،،  اسلٓا٤اسلٓا٤  ،،  ٚقٛفٚقٛف))  اجلاسب١ٝاجلاسب١ٝ  ق٠ٛق٠ٛ  إىلإىل  بايٓغب١بايٓغب١  ٚتٛاطْ٘ٚتٛاطْ٘  اجلغِاجلغِ  بٛضعبٛضع  ايضأؼايضأؼ



  ،،  سلاٍسلاٍ  ،،  مينيميني  ،،  حتتحتت  ،،  ؾٛمؾٛم  املها١ْٝاملها١ْٝ  ا٫جتاٖاتا٫جتاٖات  إىلإىل  بايٓغب١بايٓغب١  اجلغِاجلغِ  ٚاْتكاٍٚاْتكاٍ  بتشضٜوبتشضٜو  اٱسغاؼاٱسغاؼ  ٚنشيوٚنشيو

  ..  ٚخًـٚخًـ  أَاّأَاّ

  ::  اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  يًتٓبٝٗاتيًتٓبٝٗات  املغتكب١ًاملغتكب١ً  احلٛاؼاحلٛاؼ( ( زز))

  نؿا٠٤نؿا٠٤  ع٢ًع٢ً  تعتُزتعتُز  ٚاييتٚاييت  اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  يًُ٪ثضاتيًُ٪ثضات  ٚإرصانٓاٚإرصانٓا  إسغاعٓاإسغاعٓا  يفيف  ٜتُجٌٜتُجٌ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖٚشاٖٚشا

  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖشاٖشا  َعاٖضَعاٖض  ََٚٔٚٔ. . ٚايؾِٚايؾِ  ايتشٚمايتشٚم  ،،  ايًُػايًُػ  ،،  ايبصضايبصض  بايغُع،بايغُع،  اخلاص١اخلاص١  ٛاؼٛاؼاحلاحل  أدٗظ٠أدٗظ٠

  ،،  ٚايهض١ٜٗٚايهض١ٜٗ  ،،  ايشن١ٝايشن١ٝ  ايضٚا٥حايضٚا٥ح  ،،  احلاَضاحلاَض  ،،  املاحلاملاحل  ،،  ٚاحلًٛٚاحلًٛ  املضاملض  ايطعِايطعِ  ايغد١ْٛايغد١ْٛ  ،،  ايدلٚر٠ايدلٚر٠  ،،  بايًُػبايًُػ  اٱسغاؼاٱسغاؼ

  ،،  ٚايػٓا٤ٚايػٓا٤  املٛعٝكٞاملٛعٝكٞ  ،،  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ا٭صٛاتا٭صٛات  ،،  املضتؿع١املضتؿع١  ا٭صٛاتا٭صٛات  ،،  ا٭َانٔا٭َانٔ  متٝٝظمتٝٝظ  ،،  ا٭يٛإا٭يٛإ  متٝٝظمتٝٝظ  ،،  ايتٛابٌايتٛابٌ  صٚا٥حصٚا٥ح

  ..  اخلُغ١اخلُغ١  احلٛاؼاحلٛاؼ  عًٞعًٞ  تعتُزتعتُز  اييتاييت  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  املعاٖضاملعاٖض  ََٔٔ  ايهجرلايهجرل  ََٔٔ  ٚغرلٖاٚغرلٖا

  ْٚٛضشْ٘ٚٛضش٘  عًٝ٘عًٝ٘  ْضنظْضنظ  عٛفعٛف  َاَا  ٖٖٛٛ  اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  يًتٓبٝٗاتيًتٓبٝٗات  املغتكب١ًاملغتكب١ً  احلٛاؼاحلٛاؼ  ٖٖٚٞٚٞ  احلٛاؼاحلٛاؼ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖٚشاٖٚشا

  َؿصٌَؿصٌ  بؾهٌبؾهٌ

  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  يزٟيزٟ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  تعضٜـتعضٜـ

  ،،  ايعنيايعني) )   SSeennssoorryy  OOrrggaannss  احلٛاؼاحلٛاؼ  أعطا٤أعطا٤  ََٔٔ  عطٛعطٛ  أٟأٟ  يفيف  ايكصٛصايكصٛص  أٚأٚ  اخلًٌاخلًٌ  ٖٖٛٛ  احلغٞاحلغٞ  ا٫ضطضابا٫ضطضاب

  تٛصٌٝتٛصٌٝ  عٔعٔ  املغ٦ٛي١املغ٦ٛي١  SSeennssoorryy  NNeeuurroonneess  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ايعصب١ٝايعصب١ٝ  اخل٬ٜااخل٬ٜا  يفيف( (   ٚاجلًزٚاجلًز  ،،  ايًغإايًغإ  ،،  ا٭ْـا٭ْـ  ،،  ا٭سٕا٭سٕ

  ؾضؾضتٓتتٓت  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  ٖٚشٖٙٚشٙ. .   املخاملخ  إيٞإيٞ  SSeennssoorryy  SSttiimmuulluuss  اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  امُلجرلاتامُلجرلات  أٚأٚ  املٓبٗاتاملٓبٗات

  غرلغرل  سغ١ٝسغ١ٝ  اعتذاباتاعتذابات  يزِٜٗيزِٜٗ  زلززلز  سٝحسٝح  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ََٔٔ  نبرل٠نبرل٠  ْغب١ْغب١  يزٟيزٟ  ٚاعع١ٚاعع١  بصٛص٠بصٛص٠

ُُجرلات  ثابتثابت  ٚغرلٚغرل  عار١ٜعار١ٜ ُُجرلاتيً   ٫٫  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  ََٔٔ  ايبعضايبعض  إٔإٔ  ُٜعتكزُٜعتكز  ؾكزؾكز  ٚامل٪مل١ٚامل٪مل١  ايعار١ٜايعار١ٜ  يً

  صرٚرصرٚر  يفيف  ُٜبايػُٕٜٛبايػٕٛ  ََِِٓٗٓٗ  ايبعضايبعض  جتزجتز  سنيسني  يفيف  ،،  عًِٝٗعًِٝٗ  ُٜٓارُٟٜٓارٟ  عٓزَاعٓزَا  ٜضرٕٜٚضرٕٚ  ٫٫  ٭ِْٗ٭ِْٗ  ٜغُعٕٜٛغُعٕٛ

  آبا٥ِٗآبا٥ِٗ  إيٞإيٞ  ٜٓعضٕٜٚٓعضٕٚ  ٫٫  بعطِٗبعطِٗ  زلززلز  سٝحسٝح  ايبصضايبصض  خيصخيص  ؾُٝاؾُٝا  احلاٍاحلاٍ  ٚنشيوٚنشيو  ،،  َع١َٓٝع١ٓٝ  أصٛاتأصٛات  جتاٙجتاٙ  عاشلِعاشلِأؾأؾ

  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  أٚأٚ  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  يفيف  حيًُكٕٛحيًُكٕٛ  زلزِٖزلزِٖ  سنيسني  يفيف  ايعارٜنيايعارٜني  ا٭ؽداصا٭ؽداص  جتشبجتشب  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  إيٞإيٞ  أٚأٚ

  سٟٚسٟٚ  ضضبعبع  ٜتدشٜتدش  ؾكزؾكز  ايؾِايؾِ  أٚأٚ  ايًُػايًُػ  حلٛاؼحلٛاؼ  بايٓغب١بايٓغب١  ٚنشيوٚنشيو. .   ط١ًٜٛط١ًٜٛ  يؿذلاتيؿذلات  ايدلٜلايدلٜل  ساتسات  أٚأٚ  تًُعتًُع

  ؽ٧ؽ٧  نٌنٌ  عًٞعًٞ  ٜتعضؾٕٜٛتعضؾٕٛ  ؾتذزِٖؾتذزِٖ  سٛشلِسٛشلِ  ََٔٔ  ايب١٦ٝايب١٦ٝ  ٚتؿشصٚتؿشص  ٫نتؾاف٫نتؾاف  طضٜك١طضٜك١  ٚايؾِٚايؾِ  ايًُػايًُػ  ايتٛسزايتٛسز

  ؽزٜز٠ؽزٜز٠  سغاع١ٝسغاع١ٝ  يزٜ٘يزٜ٘  ََِِٓٗٓٗ  ايبعضايبعض  إٔإٔ  نُانُا. .   سل٘سل٘  أٚأٚ  ايؿِايؿِ  يفيف  ٚضع٘ٚضع٘  أٚأٚ  َضاتَضات  عز٠عز٠  ملغ٘ملغ٘  طضٜلطضٜل  عٔعٔ

  ٚرٚربايدلبايدل  تتغِتتغِ  أؾعاٍأؾعاٍ  بضرٚربضرٚر  امُلجرلاتامُلجرلات  شلشٙشلشٙ  ٜغتذٝبٕٜٛغتذٝبٕٛ  ٚقزٚقز  يٮمليٮمل  أٚأٚ( (   ٚاحلضٚاحلض  ايدلرايدلر) )   اجلٛاجلٛ  يتػرلاتيتػرلات

  حيبٕٛحيبٕٛ  أخضٟأخضٟ  د١ٗد١ٗ  ََٔٔ  ٚيهِٓٗٚيهِٓٗ  اجلغزٟاجلغزٟ  ٚا٫تصاٍٚا٫تصاٍ  ايًُػايًُػ  ٜكاّٜٚكاّٚ  بعطِٗبعطِٗ  زلززلز  ٚنشيوٚنشيو  ٚايطعـٚايطعـ

  ..  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  يزٟيزٟ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  ََٔٔ  ايعزٜزايعزٜز  ََٔٔ  سيوسيو  ٚغرلٚغرل... ...   ايزغزغ١ايزغزغ١



  

  ::  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض

  املدتًؿ١املدتًؿ١  ػػاحلاحل  َعاٖضَعاٖض  يفيف  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  أيؾداصأيؾداص  يزٟيزٟ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  ََٔٔ  ايعزٜزايعزٜز  تتذ٢ًتتذ٢ً

  ..  ٚايتشٚق١ٝٚايتشٚق١ٝ  ،،  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  ،،  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  ،،  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  ،،  ايغُع١ٝايغُع١ٝ

  ::  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض: :   أ٫ًٚأ٫ًٚ

  أٚأٚ  نايؿضقع١نايؿضقع١  دزًادزًا  َضتؿع١َضتؿع١  أصٛاتأصٛات  ٜتذاٌٖٜتذاٌٖ  ٭ْ٘٭ْ٘  بايصُِبايصُِ  َصابَصاب  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايطؿٌايطؿٌ  إٔإٔ  عار٠عار٠  ايٓاؼايٓاؼ  ٜعٜٔعٔ

  يٝػيٝػ  طؿًُٗاطؿًُٗا  إٔإٔ  ايٛايزٜٔايٛايزٜٔ  عًِعًِٜٜ  ايػايبايػايب  يفيف  ٚيهٔٚيهٔ  ،،  ا٭صٛاتا٭صٛات  يتًويتًو  اعتذاب١اعتذاب١  أٟأٟ  ُٜبزُٟٜبزٟ  ٫ٚ٫ٚ  اْؿذاصاْؿذاص  صٛتصٛت

  ؽ٧ؽ٧  أٟأٟ  أٚأٚ  ؽٝه٫ٛت٘ؽٝه٫ٛت٘  َػًـَػًـ  أٚأٚ  ؽٝبغٞؽٝبغٞ  نٝػنٝػ  ؾتشِٗؾتشِٗ  عٓزعٓز  ًٜتؿتًٜتؿت  قزقز  ٭ْ٘٭ْ٘  ؽ٧ؽ٧  نٌنٌ  ٜغُعٜغُع  ٖٖٛٛ  بٌبٌ  أصًُاأصًُا

  ::  ًًٜٜٞٞ  َاَا  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  أَج١ًأَج١ً  ََٚٔٚٔ. .   يزٜ٘يزٜ٘  املؿط١ًاملؿط١ً  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ََٔٔ

  امل٬ٝرامل٬ٝر  ٚأعٝارٚأعٝار  ٚاحلؿ٬تٚاحلؿ٬ت  املظرمح١املظرمح١  ا٭َانٔا٭َانٔ  يفيف  ٚايصضاذٚايصضاذ  ايبها٤ايبها٤  ••

  ؾٝٗاؾٝٗا  ا٭صابعا٭صابع  ٚضعٚضع  أٚأٚ  بايٝزٜٔبايٝزٜٔ  ا٭سْنيا٭سْني  تػط١ٝتػط١ٝ  ••

  ايغاع١ايغاع١  بٓزٍٚبٓزٍٚ  َجٌَجٌ  ٚايضتٝب١ٚايضتٝب١  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  يٮصٛاتيٮصٛات  ايؾزٜزايؾزٜز  ا٫ْتباٙا٫ْتباٙ  ••

  ٚاحملضناتٚاحملضنات  اٯ٫تاٯ٫ت  صٛتصٛت  زلاعزلاع  ••

  املا٤املا٤  تغاقطتغاقط  صٛتصٛت  صزٟصزٟ  ••

  َتهضصَتهضص  بؾهٌبؾهٌ  ا٭بٛابا٭بٛاب  ٚغًلٚغًل  ؾتحؾتح  ••

  َٓدؿضَٓدؿض  أٚأٚ  َضتؿعَضتؿع  ٚإٜكاعٚإٜكاع  صمتصمت  ساتسات  َع١َٓٝع١ٓٝ  أغاْٞأغاْٞ  زلاعزلاع  سبسب  ••

  ا٭خباصا٭خباص  ْؾضاتْؾضات  ٝكٞٝكَٞٛعَٛع  أٚأٚ  اٯسإاٯسإ  بغُاعبغُاع  ايتعًلايتعًل  ••

  نجرلًانجرلًا  ايٓؿػايٓؿػ  َعَع  اشل١ُُٗاشل١ُُٗ  ••

  أَاَ٘أَاَ٘  ايغبٛص٠ايغبٛص٠  أق٬ّأق٬ّ  أٚأٚ  ايطباؽرلايطباؽرل  اعتدزاّاعتدزاّ  عٓزعٓز  ٚايصضاذٚايصضاذ  ايبها٤ايبها٤  ••

  َؿاد٧َؿاد٧  صٛتصٛت  زلاعزلاع  عٓزعٓز  ٚايؿظعٚايؿظع  ايصضاذايصضاذ  ••

  ايبشضايبشض  ؽاط٧ؽاط٧  ََٔٔ  ا٫قذلابا٫قذلاب  عٓزعٓز  ٚاشلًعٚاشلًع  ايضعبايضعب  ••



  ايؾعضايؾعض  قصقص  عٓزعٓز  ٚايبها٤ٚايبها٤  ايصضاذايصضاذ  ••

  ::  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض: :   ثاًْٝاثاًْٝا

  ؾكزؾكز  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  املؾانٌاملؾانٌ  يفيف  احلاٍاحلاٍ  ٖٖٛٛ  نُانُا  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  باملؾانٌباملؾانٌ  ٜتعًلٜتعًل  ؾُٝاؾُٝا  احلاٍاحلاٍ  ْؿػْؿػ  ٓطبلٓطبلٜٜ

  ٜٓعضٜٓعض  ط١ًٜٛط١ًٜٛ  يؿذلاتيؿذلات  ٜعٌٜعٌ  قزقز  سنيسني  يفيف  ص٩ٜتٗاص٩ٜتٗا  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  مجٝعمجٝع  ٜؿطٌٜؿطٌ  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايطؿٌايطؿٌ  ٜتذاٌٖٜتذاٌٖ

  ٚاملجرل٠ٚاملجرل٠  ايػضٜب١ايػضٜب١  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ََٚٔٚٔ. .   َج٬ًَج٬ً  ايغٝاص٠ايغٝاص٠  نعذ١ًنعذ١ً  ب٘ب٘  خاص١خاص١  يعب١يعب١  ََٔٔ  دظ٤دظ٤  يفيف  أٚأٚ  ٜزٚصٜزٚص  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  يفيف  ٚحيًُلٚحيًُل

  ايػضؾ١ايػضؾ١  يفيف  أغضاضِٗأغضاضِٗ  عًٞعًٞ  احلصٍٛاحلصٍٛ  ٜٚغتطٝعٕٜٛٚغتطٝعٕٛ  ايع٬ّايع٬ّ  يفيف  طضٜكِٗطضٜكِٗ  جيزٕٚجيزٕٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  إٔإٔ

  ::  ًًٜٜٞٞ  َاَا  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  أَج١ًأَج١ً  ََٚٔٚٔ  بغٗٛي١بغٗٛي١  املع١ًُاملع١ًُ

  ؽزٜزؽزٜز  بؾهٌبؾهٌ  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  يفيف  ٚاحلًُك١ٚاحلًُك١  ايٓعضايٓعض  ••

  قٗضٟقٗضٟ  بؾهٌبؾهٌ  ايعٌايعٌ  َتابع١َتابع١  ••

  أدغارِٖأدغارِٖ  أٚأٚ  اٯخضٜٔاٯخضٜٔ  أٚد٘أٚد٘  تًُػتًُػ  ••

  ؾٝ٘ؾٝ٘  َبايؼَبايؼ  بؾهٌبؾهٌ  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  ََٔٔ  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  تكضٜبتكضٜب  ••

  داْيبداْيب  بؾهٌبؾهٌ  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  إيٞإيٞ  ايٓعضايٓعض  ••

  بغضع١بغضع١  تزٚصتزٚص  اييتاييت  ا٭يعابا٭يعاب  صنٛبصنٛب  أٚأٚ  ايتأصدحايتأصدح  ََٔٔ  اخلٛفاخلٛف  ••

  ايهٛبايهٛب  يفيف  ايعصرلايعصرل  أٚأٚ  املا٤املا٤  صبصب  ََٔٔ  اخلٛفاخلٛف  ••

  املؾٞاملؾٞ  أثٓا٤أثٓا٤  بك٠ٛبك٠ٛ  ا٭صدٌا٭صدٌ  ضضبضضب  ••

  ٜتغاقطٜتغاقط  ٖٖٚٛٚٛ  املا٤املا٤  إيٞإيٞ  ايٓعضايٓعض  ••

  باٖتُاّباٖتُاّ  إيٝٗاإيٝٗا  ٚايٓعضٚايٓعض  اشلٛا٤اشلٛا٤  يفيف  قٝك١قٝك١ايزايز  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  أٚأٚ  ايضَاٍايضَاٍ  سصسص  ••

  ::  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض: :   ثايجًاثايجًا

  يفيف  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايطؿٌايطؿٌ  خيضزخيضز  ؾكزؾكز  ا٭ملا٭مل  أٚأٚ  يًدلريًدلر  سغاعنيسغاعني  غرلغرل  أِْٗأِْٗ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  عًٞعًٞ  ٬ُٜسغ٬ُٜسغ

  ٚقزٚقز  ،،  ايًعبايًعب  أٚأٚ  اجلضٟاجلضٟ  أثٓا٤أثٓا٤  ا٭صضا٭صض  عًٞعًٞ  ٚقعٚقع  َاَا  إساإسا  با٭ملبا٭مل  ٜؾعضٜؾعض  ٫ٚ٫ٚ  ٬َبػ٬َبػ  رٕٚرٕٚ  ايكاصؼايكاصؼ  ايدلرايدلر

  ؾعً٘ؾعً٘  أثٓا٤أثٓا٤  با٭ملبا٭مل  ٜؾعضٜؾعض  ٫٫  ٚنأْ٘ٚنأْ٘  سيوسيو  صغِصغِ  ٜٚعٗضٜٚعٗض  ايهضعٞايهضعٞ  أٚأٚ  ايطاٚي١ايطاٚي١  أٚأٚ  باحلا٥طباحلا٥ط  صأع٘صأع٘  ايطؿٌايطؿٌ  ٜطضبٜطضب

  ::  ًًٜٜٞٞ  َاَا  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  أَج١ًأَج١ً  ََٚٔٚٔ. .   سيوسيو



  ايعٓامايعٓام  صؾضصؾض  ••

  اجلغزٟاجلغزٟ  ايت٬َػايت٬َػ  صؾضصؾض  ••

  ايعٓٝـايعٓٝـ  بايًعببايًعب  ايتًشسايتًشس  ••

  ايٓاؼايٓاؼ  أَاّأَاّ  ايجٝابايجٝاب  خًعخًع  ••

  راؾ٧راؾ٧  طكػطكػ  يفيف  بايدلربايدلر  ايؾعٛصايؾعٛص  ••

  ا٭ٜزٟا٭ٜزٟ  ٚعضٚعض  ايٓؿػايٓؿػ  ببضضضض  ••

  ا٭عٓإا٭عٓإ  غغٌٝغغٌٝ  نضا١ٖٝنضا١ٖٝ  ••

  باعتُضاصباعتُضاص  احلشا٤احلشا٤  خًعخًع  ••

  محاّمحاّ  أخشأخش  عٓزعٓز  ايصضاذايصضاذ  ••

  TTeeeetthh  GGrriinnddiinngg  ا٭عٓإا٭عٓإ  صضٜضصضٜض  أٚأٚ  صشٔصشٔ  ••

  ٚاخلًـٚاخلًـ  ا٭َاّا٭َاّ  إيٞإيٞ  ا٭دغاّا٭دغاّ  ٖظٖظ  ••

  ::  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   صابعًاصابعًا

  ؾِٗؾِٗ  ايؾِايؾِ  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  سٛشلِسٛشلِ  ََٔٔ  ايعاملايعامل  ٜؿشصٕٜٛؿشصٕٛ  أِْٗأِْٗ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  أطؿاشلِأطؿاشلِ  عًٞعًٞ  اٯبا٤اٯبا٤  بعضبعض  ٬ٜسغ٬ٜسغ

  َعاٖضَعاٖض  أَج١ًأَج١ً  ََٚٔٚٔ. .   باملٓظٍباملٓظٍ  ايهٗضبا١ٝ٥ايهٗضبا١ٝ٥  ا٭دٗظ٠ا٭دٗظ٠  ست٢ست٢  أٚأٚ  اخلاص١اخلاص١  أيعابِٗأيعابِٗ  أٚأٚ  آبا٥ِٗآبا٥ِٗ  أدغارأدغار  ٜؾُٕٜٛؾُٕٛ

  ::  ًًٜٜٞٞ  َاَا  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات

oo  ايصابٕٛايصابٕٛ  اعتدزاّاعتدزاّ  صؾضصؾض  

oo  ِأنًٗاأنًٗا  قبٌقبٌ  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  ؽِؽ  

oo  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض  صؾضصؾض  

oo  ِٜزٜٜ٘زٜ٘  تطاشلاتطاشلا  اييتاييت  ٚا٭ؽٝا٤ٚا٭ؽٝا٤  ا٭رٚاتا٭رٚات  ؽِؽ  

oo  ايباي١ٝايباي١ٝ  ٭ؽٝا٤٭ؽٝا٤بابا  ا٫ستؿاظا٫ستؿاظ  



  

  ::  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   خاَغًاخاَغًا

  تؿطٌتؿطٌ  ََِِٓٗٓٗ  ايبعضايبعض  يزٟيزٟ  زلززلز  سٝحسٝح  بايتشٚمبايتشٚم  تتعًلتتعًل  خصا٥صخصا٥ص  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  بعضبعض  يزٟيزٟ  تٛدزتٛدز

  ايؿِايؿِ  يفيف  ؽ٧ؽ٧  نٌنٌ  ٚضعٚضع  أٚأٚ  َعنيَعني  طعِطعِ  ساتسات  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض  صؾضصؾض  أٚأٚ  ايعهػايعهػ  أٚأٚ  احلُط١ٝاحلُط١ٝ  ا٭طع١ُا٭طع١ُ

  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعاٖضَعاٖض  أَج١ًأَج١ً  ََٚٔٚٔ  سٛي٘سٛي٘  املٛدٛر٠املٛدٛر٠  رٚاترٚاتا٭ا٭  ََٔٔ  أرا٠أرا٠  أٚأٚ  يعب١يعب١  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ٖشاٖشا  نإنإ  عٛا٤عٛا٤  يؿشص٘يؿشص٘

  ::  ًًٜٜٞٞ  َاَا  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ

  ..  ايؿِايؿِ  يفيف  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٚضعٚضع  ••

  ..  احلضٜؿ١احلضٜؿ١  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  تؿطٌٝتؿطٌٝ  ••

  ..  اشل٬َٞاشل٬َٞ  ايكٛاّايكٛاّ  ساتسات  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  أْٛاعأْٛاع  بعضبعض  نضا١ٖٝنضا١ٖٝ  ••

  ::  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  تؿغرلتؿغرل

  ٜٚتشٚقٕٜٛٚتشٚقٕٛ  حيغٕٛحيغٕٛ  ٫ٚ٫ٚ  عٗاعٗاْٚغُْٚغُ  سلٔسلٔ  ْضاٖاْضاٖا  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٜغُعٕٜٛغُعٕٛ  ٫ٚ٫ٚ  ٜضٕٜٚضٕٚ  ٫٫  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض

  ْعٝؿْعٝؿ  ايشٟايشٟ  احلكٝكٞاحلكٝكٞ  ايعاملايعامل  جيعٌجيعٌ  ايشٟايشٟ  ٚايض٥ٝغٞٚايض٥ٝغٞ  ا٭عاعٞا٭عاعٞ  ايغببايغبب  ٖٖٛٛ  ٖٚشاٖٚشا  سلٔسلٔ  ْؿعٌْؿعٌ  نُانُا  ٜٚؾُٕٜٛٚؾُٕٛ

. .   سلٔسلٔ  ْأخشٖاْأخشٖا  عُاعُا  رلتًؿ١رلتًؿ١  بطضٜك١بطضٜك١  سٛاعِٗسٛاعِٗ  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات  ٜأخشٕٜٚأخشٕٚ  سٝحسٝح  شلِشلِ  بايٓغب١بايٓغب١  َضبهًاَضبهًا  ؾٝ٘ؾٝ٘

  ..  سزاسزا  ع٢ًع٢ً  باتباتا٫ضطضاا٫ضطضا  ََٔٔ  ْٛعْٛع  نٌنٌ  تؿغرلتؿغرل  ايكار١َايكار١َ  ايغطٛصايغطٛص  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  سلاٍٚسلاٍٚ  ٚعٛفٚعٛف

  ::  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   أ٫ًٚأ٫ًٚ

  ٚقزٚقز  املخاملخ  إيٞإيٞ  ثِثِ  ا٭سٕا٭سٕ  إيٞإيٞ  ايصٛتايصٛت  سٖابسٖاب  بهٝؿ١ٝبهٝؿ١ٝ  ٚإمناٚإمنا  ؾشغبؾشغب  با٭سٕبا٭سٕ  يٝػيٝػ  تتِتتِ  ايغُعايغُع  ع١ًُٝع١ًُٝ  إٕإٕ

  إٔإٔ  املُهٔاملُهٔ  ََٔٔ  ايصٛتايصٛت  إٔإٔ  أبزًاأبزًا  ْؿهضْؿهض  ٫ٚ٫ٚ  ايصشٝش١ايصشٝش١  بايطضٜك١بايطضٜك١  عكٛيٓاعكٛيٓا  إيٞإيٞ  ايصٛتايصٛت  ٚصٍٛٚصٍٛ  عًٞعًٞ  اعتزْااعتزْا

  ٜٓتكٌٜٓتكٌ  قزقز  ؾايصٛتؾايصٛت  سيوسيو  عهػعهػ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  َعَع  حيزخحيزخ  َاَا  إٔإٔ  إ٫إ٫  ،،  خاط١٦خاط١٦  بطضٜك١بطضٜك١  عكٛيٓاعكٛيٓا  إيٞإيٞ  ٜشٖبٜشٖب

  ..  ؾٝٗاؾٝٗا  َبايؼَبايؼ  بطضٜك١بطضٜك١  أٚأٚ  ْاقص١ْاقص١  بطضٜك١بطضٜك١  املخاملخ  إيٞإيٞ

  ايغُعايغُع  طضٜلطضٜل  عٔعٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات  ْؿػْؿػ  عًٞعًٞ  حيصٌحيصٌ  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  إٔإٔ  ْعتكزْعتكز  إٔإٔ  جيبجيب  ٫٫  يشيويشيو

  تكزَٛاتكزَٛا  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ََٔٔ  اَضأ٠اَضأ٠  ٖٖٚٞٚٞ( ( دضاْزٕدضاْزٕ  متبٌمتبٌ))  ٖٖٞٞ  ؾٗاؾٗا  سلٔسلٔ  عًٝٗاعًٝٗا  سلصٌسلصٌ  نُانُا

  أِْٗأِْٗ  ايٓاؼايٓاؼ  ٜكٍٜٛكٍٛ  ممامما  ٚتهضاصًاٚتهضاصًا  َضاصًاَضاصًا  ايزٖؾ١ايزٖؾ١  تعذلٜينتعذلٜين" "   تكٍٛتكٍٛ  نبرلنبرل  بؾهٌبؾهٌ  ٚايع١ًُٝٚايع١ًُٝ  ايع١ًُٝايع١ًُٝ  سٝاتِٗسٝاتِٗ  يفيف

  " ." .  أْاأْا  زلعت٘زلعت٘  ايشٟايشٟ  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ْؿػْؿػ  ٖٖٛٛ  ٜهٕٜٛهٕٛ  ٫٫  ٭ْ٘٭ْ٘  زلعٛٙزلعٛٙ



  ايٓاقصايٓاقص  أٚأٚ  اخلاط٧اخلاط٧  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ؾٗٛؾٗٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ٜغُعٜ٘غُع٘  َاَا  أَاأَا  ايصشٝحايصشٝح  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ٖٖٛٛ  أْتأْت  تغُع٘تغُع٘  َاَا  ؾإٕؾإٕ  يشيويشيو

  ..اخلاط٧اخلاط٧  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ٖٖٛٛ  ٜغُعٜ٘غُع٘  َاَا  بإٔبإٔ  ٜعتكزٜعتكز  ٫٫  ؾٗٛؾٗٛ  سيوسيو  َٚعَٚع

  بؾهٌبؾهٌ  ايٛقتايٛقت  ساتسات  يفيف  َعًاَعًا  ميطٝإميطٝإ  ٚايصٛص٠ٚايصٛص٠  ايصٛتايصٛت  ؾإٕؾإٕ  ؽ٦ًٝاؽ٦ًٝا  ٜٚغُعٜٚغُع  ٜضٟٜضٟ  عٓزَاعٓزَا  ايعارٟايعارٟ  ٚايؾدصٚايؾدص

  رل٘رل٘  يفيف  ؾٝزخٌؾٝزخٌ  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  أَاأَا  دٗزدٗز  رٕٚرٕٚ  تًكا١ٝ٥تًكا١ٝ٥  بصٛص٠بصٛص٠( (   ٚايض١ٜ٩ٚايض١ٜ٩  ايغُعايغُع) )   ا٭َضٜٔا٭َضٜٔ  ٜؿعٌٜؿعٌ  ٖٖٚٛٚٛ  َتٛاطَٕتٛاطٕ

  ايصٛتايصٛت  ٜزخٌٜزخٌ  ست٢ست٢  خاصد١خاصد١  تت٬ؽ٢تت٬ؽ٢  إٔإٔ  عًٝٗاعًٝٗا  إٕإٕؾؾ  أ٫ًٚأ٫ًٚ  ايصٛص٠ايصٛص٠  أٚأٚ  ايض١ٜ٩ايض١ٜ٩  رخًترخًت  ؾإساؾإسا  ؾكطؾكط  ٚاسزًاٚاسزًا  ؽ٦ًٝاؽ٦ًٝا

  يتزخٌيتزخٌ  خيضزخيضز  ثِثِ  أ٫ًٚأ٫ًٚ  ايصٛتايصٛت  ٜزخٌٜزخٌ  ايعهػايعهػ  عًٞعًٞ  أٚأٚ  ؾكطؾكط  ايصٛتايصٛت  ٜبكٜٞبكٞ  ايض١ٜ٩ايض١ٜ٩  تت٬ؽ٢تت٬ؽ٢  ٚعٓزَاٚعٓزَا

  ..  عًٝ٘عًٝ٘  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  حيصٌحيصٌ  ايشٟايشٟ  ايٛسٝزايٛسٝز  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ٖٖٞٞ  تهٕٛتهٕٛ  ٚبشيوٚبشيو  ؾكطؾكط  ايصٛص٠ايصٛص٠

  ::  املؿضط١املؿضط١  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  طؿٌطؿٌ  ؾٗشاؾٗشا  َتٓٛع١َتٓٛع١  بأؽهاٍبأؽهاٍ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  يزٟيزٟ  ايغُعٞايغُعٞ  احلغٞاحلغٞ  ضطضابضطضابا٫ا٫  َعاٖضَعاٖض  تٓتؾضتٓتؾض

  ايبها٤ايبها٤  إيٞإيٞ  تصٌتصٌ  بزصد١بزصد١  َٓظعرَٓظعر  آخضآخض  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  طؿٌطؿٌ  ٖٚشاٖٚشا  ت٪سٜ٘ت٪سٜ٘  َع١َٓٝع١ٓٝ  أصٛاتًاأصٛاتًا  ٭ٕ٭ٕ  بٝزٜ٘بٝزٜ٘  أسْٝ٘أسْٝ٘  ُٜػطُٜٞػطٞ

  آخضآخض  ؽدصؽدص  ٚساىٚساى( (   عٝؾٛاصعٝؾٛاص) )   ايؾعضايؾعض  دلؿـدلؿـ  صٛتصٛت  أٚأٚ  ايهٗضبا١ٝ٥ايهٗضبا١ٝ٥  املهٓغ١املهٓغ١  صٛتصٛت  ٜغُعٜغُع  سُٝٓاسُٝٓا  ٚايصضاذٚايصضاذ

  احملضىاحملضى  نصٛتنصٛت  سٛي٘سٛي٘  ايٓاؼايٓاؼ  أصٛاتأصٛات  ؾٝصبحؾٝصبح  ٜتهًُٕٜٛتهًُٕٛ  آخضٜٔآخضٜٔ  أؽداصأؽداص  ب٘ب٘  َهإَهإ  يفيف  نٝظنٝظايذلايذل  ٜغتطٝعٜغتطٝع  ٫٫

  ٚصقٞٚصقٞ  أٚأٚ  ب٬عتٝهٞب٬عتٝهٞ  نٝػنٝػ  بتؿذرلبتؿذرل  تعاقبٗاتعاقبٗا  ناْتناْت  َضبٝتٗاَضبٝتٗا  إٔإٔ( ( دضاْزٕدضاْزٕ  متبٌمتبٌ) )   ٚتشنضٚتشنض. .   صأع٘صأع٘  يفيف  ايٓؿاخايٓؿاخ

  ..  نايتعشٜبنايتعشٜب  شلاشلا  بايٓغب١بايٓغب١  ا٫ْؿذاصا٫ْؿذاص  ٖشاٖشا  صٛتصٛت  ٚنإٚنإ  أَاَٗاأَاَٗا

  سٝحسٝح  ٥٬َِ٥٬َِ  بؾهٌبؾهٌ  ٜغُعْٜٛ٘غُعْٛ٘  َاَا  َعاجل١َعاجل١  يفيف  ػ١ػ١بايباي  صعٛب١صعٛب١  ٜٛادٕٜٗٛٛادٕٗٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ٖٚ٪٤٫ٖٚ٪٤٫

  ٖشٖٙشٙ  إٔإٔ  عٝحعٝح  دزًادزًا  ؽزٜز٠ؽزٜز٠  سغاع١ٝسغاع١ٝ  بٗابٗا  يزِٜٗيزِٜٗ  ايزَاؽايزَاؽ  إيٞإيٞ  ا٭سٕا٭سٕ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ايعصابايعصاب  تهٕٛتهٕٛ

  اشلضباشلضب  حياٚيٕٛحياٚيٕٛ  أٚأٚ  ٜصضخٕٜٛصضخٕٛ  جيعًِٗجيعًِٗ  ايشٟايشٟ  ا٭َضا٭َض  ؽزٜزًاؽزٜزًا  أملًاأملًا  شلِشلِ  تغببتغبب  املؿاد١٦املؿاد١٦  أٚأٚ  املضتؿع١املضتؿع١  ا٭صٛاتا٭صٛات

  أْؿغِٗأْؿغِٗ  يٝؾػًٛايٝؾػًٛا  منط١ٝمنط١ٝ  عضناتعضنات  ايكٝاّايكٝاّ  يفيف  ُٗهُٕٛٗهٕٜٜٛٓٓ  أِْٗأِْٗ  أٚأٚ  ايصٛتايصٛت  ٖشاٖشا  ؾٝ٘ؾٝ٘  حيزخحيزخ  ايشٟايشٟ  املهإاملهإ  ََٔٔ

  ساع١ساع١  أٚأٚ  ؾكطؾكط  ٚاسزٚاسز  َجرلَجرل  عًٞعًٞ  إ٫إ٫  ايذلنٝظايذلنٝظ  ٜغتطٝعٕٜٛغتطٝعٕٛ  ٫٫  ٭ِْٗ٭ِْٗ  ا٭صٛاتا٭صٛات  تًوتًو  ٜغُعٕٜٛغُعٕٛ  ٫٫  ست٢ست٢  بٗابٗا

  ..ؾكطؾكط  ٚاسز٠ٚاسز٠

  ٚقتًاٚقتًا  ٜكطٕٜٛكطٕٛ  أِْٗأِْٗ  يزصد١يزصد١  دزًادزًا  َضتؿع١َضتؿع١  زلع١ٝزلع١ٝ  سغاع١ٝسغاع١ٝ  يزِٜٗيزِٜٗ  ََٔٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ََٔٔ  ٖٚٓاىٖٚٓاى

  أٚأٚ  بآساِْٗبآساِْٗ  ايزّايزّ  تزؾلتزؾل  يٝغُعٛايٝغُعٛا  ص٩ٚعِٗص٩ٚعِٗ  ٜكًبٕٜٛكًبٕٛ  ٚقزٚقز  ٚتٓؿغِٗٚتٓؿغِٗ  ٛبِٗٛبِٗقًقً  ْبطاتْبطات  إيٞإيٞ  ٜٓصتٕٜٛٓصتٕٛ  ِِٖٖٚٚ  ط٬ًٜٛط٬ًٜٛ

  ..  أْؿغِٗأْؿغِٗ  َعَع  اشلُػاشلُػ  سزسز  إيٞإيٞ  ٜصٌٜصٌ  دزًادزًا  ضعٝـضعٝـ  بصٛتبصٛت  ُُُُٜٕٜٕٗٗٛٗٗٛ

  ::  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٚٚسٚٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص



  ََٔٔ  ََِِٓٗٓٗ  زلززلز  سٝحسٝح  املؿضط١املؿضط١  أٚأٚ  املضتؿع١املضتؿع١  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٚٚسٚٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ََٔٔ  ايٓكٝضايٓكٝض  عًٞعًٞ  ِِٖٖٚٚ

  راخٌراخٌ  ط١ًٜٛط١ًٜٛ  ؾذلاتؾذلات  ٜعٌٜعٌ  ََٔٔ  ٖٚٓاىٖٚٓاى  قٟٛقٟٛ  بؾهٌبؾهٌ  ا٭صٛاتا٭صٛات  يٝغُعيٝغُع  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ََٔٔ  أسْ٘أسْ٘  تكضٜبتكضٜب  ٥ًُا٥ًُارارا  حياٍٚحياٍٚ

  ،،  بٛعا٤بٛعا٤  أٚأٚ  با٭صضبا٭صض  تضتطِتضتطِ  ٖٖٚٞٚٞ  املٝاٙاملٝاٙ  صٛتصٛت  صزٟصزٟ  إيٞإيٞ  ا٫عتُاعا٫عتُاع  بٗزفبٗزف  ٚإمناٚإمنا  ايٓعاؾ١ايٓعاؾ١  بٗزفبٗزف  يٝػيٝػ  احلُاّاحلُاّ

  طاّطاّاصتاصت  أصٛاتأصٛات  أٚأٚ  ،،  ايطد١ُايطد١ُ  احملضناتاحملضنات  ساتسات  ايغٝاصاتايغٝاصات  أصٛاتأصٛات  أٚأٚ  ايصاؾضاتايصاؾضات  أصٛاتأصٛات  زلاعزلاع  حيبحيب  ََٔٔ  ٖٚٓاىٖٚٓاى

  ..  اٱغ٬ماٱغ٬م  عٓزعٓز  ايكٟٛايكٟٛ  صٛتٗاصٛتٗا  زلاعزلاع  بػ١ٝبػ١ٝ  عزٜز٠عزٜز٠  َضاتَضات  بعٓـبعٓـ  ا٭بٛابا٭بٛاب  إغ٬مإغ٬م  أٚأٚ  ايصدٛصايصدٛص  َعَع  ا٭َٛازا٭َٛاز

  يفيف  ايٓكصايٓكص  بايػ١بايػ١  ايزَاؽايزَاؽ  إيٞإيٞ  ا٭سٕا٭سٕ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ا٭عصابا٭عصاب  تهٕٛتهٕٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖٚشاٖٚشا

  صعٛب١صعٛب١بب  حياٚيٕٛحياٚيٕٛ  ِِٖٖٚٚ  ايطعـايطعـ  مبٓت٢ٗمبٓت٢ٗ  ا٭عصابا٭عصاب  عدلعدل  ا٭صٛاتا٭صٛات  تضرتضر  ؾكزؾكز  يشيويشيو  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ

  ..  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ا٭صٛاتا٭صٛات  تًوتًو  ََٔٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات  عًٞعًٞ  احلصٍٛاحلصٍٛ

  إٔإٔ  إَاإَا  ؾعًٝ٘ؾعًٝ٘  ٚيشيوٚيشيو  عًٝ٘عًٝ٘  ُٜضنظُٜضنظ  إٔإٔ  جيبجيب  َاَا  حتزٜزحتزٜز  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  ٜغتطٝعٜغتطٝع  ٫٫  عاّعاّ  ٚبؾهٌٚبؾهٌ

  أٚأٚ  منط١ٝمنط١ٝ  عضناتعضنات  ْؿغْ٘ؿغ٘  ؽػٌؽػٌ  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ) )   زلع٘زلع٘  ٜػًلٜػًل  إٔإٔ  ٚإَاٚإَا  أسْ٘أسْ٘  إيٞإيٞ  ايزاخ١ًايزاخ١ً  ا٭صٛاتا٭صٛات  نٌنٌ  ٜغُعٜغُع

  أنٕٛأنٕٛ  قزقز" "   تكٍٛتكٍٛ( ( دضاْزٕدضاْزٕ  متبٌمتبٌ))  ٖٖٞٞ  ؾٗاؾٗا  سٛي٘سٛي٘  ٜزٚصٜزٚص  ممامما  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  أٟأٟ  ٜغُعٜغُع  ؾ٬ؾ٬( (   ؽ٤ٞؽ٤ٞ  إيٞإيٞ  بايٓعضبايٓعض

  زلعٞزلعٞ  ٜٓػًلٜٓػًل  سٝحسٝح  ْصؿٗاْصؿٗا  أضعتأضعت  أْينأْين  سيوسيو  بعزبعز  أنتؾـأنتؾـ  ثِثِ  ايضارٜٛايضارٜٛ  يفيف  يزٟيزٟ  َؿط١ًَؿط١ً  ٭غ١ٝٓ٭غ١ٝٓ  َغتُع١َغتُع١

  ""  ايؿذلاتايؿذلات  بعضبعض  يفيف

  ::  ٚايُصِٚايُصِ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بنيبني  ايتؾاب٘ايتؾاب٘

  ٚايعزٚا١ْٝٚايعزٚا١ْٝ  عصب١ٝعصب١ٝاياي  ،،  ايضٚتنيايضٚتني  تػٝرلتػٝرل  ََٔٔ  ا٫ْظعازا٫ْظعاز  َجٌَجٌ  ٚايغًٛنٝاتٚايغًٛنٝات  ا٭عضاضا٭عضاض  بعضبعض  ايُصِايُصِ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  ُٜعٗضُٜعٗض

  سٟٚسٟٚ  َعَع  ٜتؾابٕٜٗٛتؾابٕٗٛ  جتعًِٗجتعًِٗ  ٚايغًٛنٝاتٚايغًٛنٝات  ا٭عضاضا٭عضاض  ٖٚشٖٙٚشٙ  اٱْغشابٞاٱْغشابٞ  ٚايغًٛىٚايغًٛى  ،،  ا٭سٝإا٭سٝإ  بعضبعض  يفيف

  ايغُعٞايغُعٞ  ايتؾٜٛؿايتؾٜٛؿ  أٚأٚ  ايغُعٞايغُعٞ  احلغٞاحلغٞ  احلضَإاحلضَإ  أٚأٚ  ايكصٛصايكصٛص  إيٞإيٞ  اجلاْبنياجلاْبني  بنيبني  ايتؾاب٘ايتؾاب٘  ٖشاٖشا  ٜٚضدعٜٚضدع  ايتٛسزايتٛسز

  ايتٛاصٌايتٛاصٌ  ق١ًق١ً  ثِثِ  ََٚٔٚٔ  ايتصضفايتصضف  ع٤ٛع٤ٛ  ٚبايتايٞٚبايتايٞ  يًُٛقـيًُٛقـ  خاط٧خاط٧  ؾِٗؾِٗ  إيٞإيٞ  سيوسيو  ٜ٪رٟٜ٪رٟ  سٝحسٝح  يزِٜٗيزِٜٗ

  ..  اٯخضٜٔاٯخضٜٔ  إيٞإيٞ  ؾٝ٘ؾٝ٘  ٜضغبٜضغب  َاَا  تٛصٌٝتٛصٌٝ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  ٚعزّٚعزّ  ايز١ْٝٚايز١ْٝٚ  أٚأٚ  بايٓكصبايٓكص  ٚاٱسغاؼٚاٱسغاؼ  ا٫دتُاعٞا٫دتُاعٞ

  ::  ٚايبصض١ٜٚايبصض١ٜ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   ثاًْٝاثاًْٝا

  ٜتعذبٜتعذب  ٚيهٓ٘ٚيهٓ٘  احلصإاحلصإ  ٖشاٖشا  يفيف  صأٜوصأٜو  َاَا  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  ؾتغأٍؾتغأٍ  أَاَوأَاَو  ٜغرلٜغرل  مج٬ًٝمج٬ًٝ  سصاًْاسصاًْا  تضٟتضٟ  قزقز

  صٛتصٛت  عًٞعًٞ  أٚأٚ  احلصإاحلصإ  طٌٜطٌٜ  ظٌظٌ  عًٞعًٞ  َجبتًاَجبتًا  نإنإ  بصضٙبصضٙ  ٭ٕ٭ٕ  أْتأْت  ت٘ت٘صأٜصأٜ  نُانُا  سصاًْاسصاًْا  ٜضٟٜضٟ  ململ  ٭ْ٘٭ْ٘  يغ٪ايويغ٪ايو

  ..  أْتأْت  صأٜت٘صأٜت٘  نُانُا  سصاًْاسصاًْا  ٜضٟٜضٟ  ململ  بشيوبشيو  ٖٖٚٛٚٛ  احلصإاحلصإ  أقزاّأقزاّ  ٚقعٚقع



  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  اْتباٙاْتباٙ  جيشبجيشب  قزقز  اْتباٖواْتباٖو  جيشبجيشب  َاَا  أٚأٚ  يويو  ٜبزٜٚبزٚ  َاَا  إٔإٔ  تعٔتعٔ  أ٫أ٫  عًٝوعًٝو  ٜٓبػٜٞٓبػٞ  يشايشا

  ٜهٕٜٛهٕٛ  سٛي٘سٛي٘  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٚيهٔٚيهٔ  تاّتاّ  ٛحٛحبٛضبٛض  ٜٚضاٜٙٚضاٙ  اجلظ٤اجلظ٤  ٖشاٖشا  عًٞعًٞ  ُٜٚضنظُٜٚضنظ  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  يفيف  دظ٤دظ٤  إيٞإيٞ  ٜٓعضٜٓعض  ٭ْ٘٭ْ٘

  ..  َٚؾٛؽًاَٚؾٛؽًا  باٖتًاباٖتًا

oo  ٟٚاملؿضط١املؿضط١  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚس  ::--  

  يغاعاتيغاعات  غباصغباص  سص٠سص٠  إيٞإيٞ  ْاظضًاْاظضًا  ٜعٌٜعٌ  أسزِٖأسزِٖ  ؾتذزؾتذز  ايصػرل٠ايصػرل٠  ايزقٝك١ايزقٝك١  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  تؾػًِٗتؾػًِٗ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض

  دزًادزًا  باصعباصع  ٜهٕٜٛهٕٛ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  املا٤املا٤  يفيف  إْعهاعٗاإْعهاعٗا  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ص١ٜ٩ص١ٜ٩  حيبحيب  أسزِٖأسزِٖ  جتزجتز  ٚقزٚقز  ،،  ط١ًٜٛط١ًٜٛ

  ََٔٔ  ٚسؿعٗاٚسؿعٗا  املعًَٛاتاملعًَٛات  ََٔٔ  نجرلنجرل  عًٞعًٞ  احلصٍٛاحلصٍٛ  ٜغتطٝعٜغتطٝع  ََِِٓٗٓٗ  ٚايبعضٚايبعض( (   PPuuzzzzlleess))  ا٭سادٞا٭سادٞ  تضنٝبتضنٝب  يفيف

  ..  ٚاسز٠ٚاسز٠  َض٠َض٠  ص٩ٜت٘ص٩ٜت٘  مبذضرمبذضر  ناٌَناٌَ  نتابنتاب  ٚصٛصٚصٛص  تؿاصٌٝتؿاصٌٝ  تشنضتشنض  َعٗاَعٗا  ٜغتطٝعٕٜٛغتطٝعٕٛ  يزصد١يزصد١  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  خ٬ٍخ٬ٍ

  أٜزِٜٗأٜزِٜٗبب  ٜضؾضؾٕٜٛضؾضؾٕٛ  ؾتذزِٖؾتذزِٖ  ايؿغؿٛص١ٜايؿغؿٛص١ٜ  ٚا٭يٛإٚا٭يٛإ  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  بعضبعض  ٜتشًُٕٜٛتشًُٕٛ  ٫٫  قزقز  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ٚبعضٚبعض

  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  َجٌَجٌ. .   عًٝٗاعًٝٗا  اٜزِٜٗاٜزِٜٗ  ٜطعٕٜٛطعٕٛ  أٚأٚ  عضٜع١عضٜع١  بطضٜك١بطضٜك١  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  ٜٚؿتشٕٜٛٚؿتشٕٛ  ٜػُطٕٜٛػُطٕٛ  أٚأٚ  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  أَاّأَاّ

  إيٞإيٞ  ايعنيايعني  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ا٭عصابا٭عصاب  تهٕٛتهٕٛ  سٝحسٝح  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  عايٞعايٞ  يزِٜٗيزِٜٗ  ايض١ٜ٩ايض١ٜ٩  َغاصَغاص  ٜهٕٜٛهٕٛ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ..  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ؽزٜزؽزٜز  املخاملخ

  ::  املٓدؿط١املٓدؿط١  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  بعضبعض  تأتٞتأتٞ  سٝحسٝح  َٓدؿط١َٓدؿط١  بصض١ٜبصض١ٜ  سغاع١ٝسغاع١ٝ  يزِٜٗيزِٜٗ  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  ايغابلايغابل  ٓٛعٓٛعاياي  عهػعهػ  عًٞعًٞ

  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  يض١ٜ٩يض١ٜ٩  خاصقًاخاصقًا  دٗزًادٗزًا  ٜبشيٕٜٛبشيٕٛ  بعطِٗبعطِٗ  زلززلز  يشيويشيو  دزًادزًا  ضعٝـضعٝـ  بؾهٌبؾهٌ  ا٭عصابا٭عصاب  عدلعدل  املؾاٖزاملؾاٖز

  شلِشلِ  تعٗضتعٗض  ٚا٭دغاّٚا٭دغاّ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ٭ٕ٭ٕ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  بأٜزِٜٗبأٜزِٜٗ  ٜتًُغٕٜٛتًُغٕٛ  بعطِٗبعطِٗ  جتزجتز  ٚقزٚقز  ،،  دزًادزًا  ٚاضحٚاضح

  ..  ٖٖٞٞ  َاَا  ٜتبٝٓٛاٜتبٝٓٛا  ست٢ست٢  ا٭دغاّا٭دغاّ  ٖشٖٙشٙ  حتغػحتغػ  إيٞإيٞ  ًٜذ٦ًٕٜٛذ٦ٕٛ  ٚيشيوٚيشيو  ١١َؾٛؽَؾٛؽ  سٛافسٛاف  ساتسات  عضٜط١عضٜط١  ندطٛطندطٛط

  بضأع٘بضأع٘  ميٌٝميٌٝ  أٚأٚ  ايعنيايعني  أَاّأَاّ  َتعزر٠َتعزر٠  باجتاٖاتباجتاٖات  حيضنٗاحيضنٗا  أٚأٚ  عٝٓٝ٘عٝٓٝ٘  ََٔٔ  بايكضببايكضب  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٜطعٜطع  ََٔٔ  ٖٓاىٖٓاى  ٚجتزٚجتز

  تبنيتبني  ََٔٔ  ٜتُهٜٔتُهٔ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  ٚبعضٚبعض. .   ساتٗاساتٗا  عًٝ٘عًٝ٘  تبزٚتبزٚ  نُانُا  ٫تظا٫ٍتظاٍ  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ناْتناْت  إساإسا  َاَا  يرلٟيرلٟ

  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ََٔٔ  خياؾٕٛخياؾٕٛ  ٚقزٚقز  ا٭ْؿاما٭ْؿام  يفيف  َطَِٝٗطِٝٗ  أٚأٚ  ايغًِايغًِ  ْظٚشلِْظٚشلِ  عٓزعٓز  َتأنزَٜٔتأنزٜٔ  ْٛاْٛاٜهٜٛهٛ  ٫٫  يشايشا  ا٫صتؿاعاتا٫صتؿاعات

  ٭ِْٗ٭ِْٗ  ايهٛبايهٛب  يفيف  املا٤املا٤  صبصب  خيؾٕٛخيؾٕٛ  ٚقزٚقز  ٚاضحٚاضح  غرلغرل  ضبابًاضبابًا  شلِشلِ  ٜبزٜٚبزٚ  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٭ٕ٭ٕ  بغضع١بغضع١  تزٚصتزٚص  اييتاييت

  ..  ايهٛبايهٛب  سٛافسٛاف  ص١ٜ٩ص١ٜ٩  ٫ٜغتطٝع٫ٕٜٛغتطٝعٕٛ

  املؿضط١املؿضط١) )   بصض١ٜبصض١ٜاياي  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ََٔٔ  ايغابكنيايغابكني  ايٓٛعنيايٓٛعني  يزِٜٗيزِٜٗ  جتزجتز  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  بعضبعض  ٖٚٓاىٖٚٓاى

  يفيف  َٓدؿط١َٓدؿط١  ٚتهٕٛٚتهٕٛ  ا٭سٝإا٭سٝإ  بعضبعض  يفيف  دزًادزًا  ؽزٜز٠ؽزٜز٠  بصض١ٜبصض١ٜ  سغاع١ٝسغاع١ٝ  يزِٜٗيزِٜٗ  تهٕٛتهٕٛ  ؾكزؾكز( (   ٚايطعٝؿ١ٚايطعٝؿ١



  يفيف( (   ضعٝؿ١ضعٝؿ١  سغاع١ٝسغاع١ٝ) )   يتؿشصٗايتؿشصٗا  َباؽض٠َباؽض٠  عٝٓ٘عٝٓ٘  ََٔٔ  بايكضببايكضب  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٜطعٜطع  بعطِٗبعطِٗ  ؾتذزؾتذز  أخضٟأخضٟ  أسٝإأسٝإ

  ((َؿضط١َؿضط١  سغاع١ٝسغاع١ٝ) )   بغضع١بغضع١  تزٚصتزٚص  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ص١ٜ٩ص١ٜ٩  ٜهضٜٙهضٙ  سنيسني

  ::  ايبصضايبصض  ٚؾاقزٟٚؾاقزٟ  ززايتٛسايتٛس  سٟٚسٟٚ  بنيبني  ايتؾاب٘ايتؾاب٘

  يٞيٞ  أٚأٚ  ايضأؼايضأؼ  ٖظٖظ  َجٌَجٌ  بٗابٗا  ٜكَٕٜٛٛكَٕٛٛ  اييتاييت  احلضن١ٝاحلضن١ٝ  ايًظَاتايًظَات  بعضبعض  يفيف  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  َعَع  ايبصضايبصض  ؾاقزٟؾاقزٟ  ٜتؾابٜ٘تؾاب٘

  أثٓا٤أثٓا٤  قٗضٟقٗضٟ  بؾهٌبؾهٌ  ايضأؼايضأؼ  حتضٜوحتضٜو  أٚأٚ  ٭عًٞ٭عًٞ  ايضأؼايضأؼ  صؾعصؾع  أٚأٚ  ايه٬ّايه٬ّ  أثٓا٤أثٓا٤  احلٛادباحلٛادب  حتضٜوحتضٜو  أٚأٚ  ا٭صابعا٭صابع

  ..  ايه٬ّايه٬ّ

  ::  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   ثايجًاثايجًا

  إٔإٔ  ٚإَاٚإَا  ايت٬َػايت٬َػ  ٜهضٜٙهضٙ  بعطِٗبعطِٗ  جتزجتز  إٔإٔ  ؾإَاؾإَا  ايًُػايًُػ  َعاجل١َعاجل١  ع٤ٛع٤ٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ٟٟيزيز  املٓتؾض٠املٓتؾض٠  ا٭َٛصا٭َٛص  ََٔٔ

  ..ايعٓٝـايعٓٝـ  اجلغزٟاجلغزٟ  ايًعبايًعب  ٜؿطٌٜؿطٌ  بعطِٗبعطِٗ  جتزجتز

  ::  املفرطةاملفرطة  اللمسيةاللمسية  احلساسيةاحلساسية  ذويذوي  التوحدالتوحد  ذويذوي  األشخاصاألشخاص

  ا٭َضا٭َض  دزًادزًا  سغاع١سغاع١  ايزَاؽايزَاؽ  إيٞإيٞ  دًٛرِٖدًٛرِٖ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  أعصابِٗأعصابِٗ  تهٕٛتهٕٛ  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  ٖٚٓاىٖٚٓاى

  ٖشاٖشا  ٭ٕ٭ٕ  سِٜٚٗسِٜٚٗ  أسزأسز  ََٔٔ  سطٔسطٔ  أٚأٚ  صقٝك١صقٝك١  ملغ١ملغ١  ََٔٔ  ٖضبًاٖضبًا  ٜكؿظٕٜٚكؿظٕٚ  بعطِٗبعطِٗ  إٔإٔ  إيٞإيٞ  اًًاأسٝاْأسٝاْ  ٜ٪رٟٜ٪رٟ  ايشٟايشٟ

  ٜؾعضٜؾعض  قزقز  اٯخضاٯخض  ٚايبعضٚايبعض  ساصساص  دٛدٛ  يفيف  بايدلربايدلر  ٜؾعضٜؾعض  بعطِٗبعطِٗ  ٚتضٟٚتضٟ  دًٛرِٖدًٛرِٖ  ٜ٪سٟٜ٪سٟ  اجلغزٟاجلغزٟ  ايًُػايًُػ

  ..  ايدلٚر٠ايدلٚر٠  ؽزٜزؽزٜز  دٛدٛ  يفيف  دغُ٘دغُ٘  سضاص٠سضاص٠  رصد١رصد١  باصتؿاعباصتؿاع

  ضٝك١ضٝك١  مل٬بػمل٬بػ  َضتزًٜاَضتزًٜا  ٜهٕٜٛهٕٛ  قزقز  أْ٘أْ٘  إ٫إ٫  يشيويشيو  عببًاعببًا  اٯخضٜٔاٯخضٜٔ  ٫ٜٚع٫ًِٜٚعًِ  ٚايغًٛىٚايغًٛى  ايتصضفايتصضف  ٜغ٧ٜٝغ٧ٝ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ

  ٚيشيوٚيشيو  سيوسيو  بغبببغبب  ايجٝابايجٝاب  ََٔٔ  دزٜز٠دزٜز٠  أْٛاعأْٛاع  اصتزا٤اصتزا٤  خيؾٞخيؾٞ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  دًزٙدًزٙ  ٫ٜضٜح٫ٜضٜح  ًَُػًَُػ  ساتسات  أٚأٚ

  تأثرلتأثرل  شلاشلا  ٜهٕٜٛهٕٛ  اييتاييت  املٓبٗاتاملٓبٗات  إٔإٔ  جتزجتز  ٚيشاٚيشا. .   اجلزٜز٠اجلزٜز٠  امل٬بػامل٬بػ  َعَع  ايتأقًِايتأقًِ  يفيف  يزِٜٗيزِٜٗ  صعٛب١صعٛب١  ٖٓاىٖٓاى  ٜهٕٜٛهٕٛ

  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزٜٔايتٛسزٜٔ  يًشٚيًشٚ  بايٓغب١بايٓغب١  عشٜبعشٜبايتايت  سزسز  إيٞإيٞ  ٜٚصٌٜٚصٌ  ع٧ٝع٧ٝ  تأثرلٖاتأثرلٖا  ٜهٕٜٛهٕٛ  ايٓاؼايٓاؼ  َععَِععِ  عًٞعًٞ  بغٝطبغٝط

  أؽعضأؽعض  إٔإٔ  أصرتأصرت  يكزيكز" "   بكٛشلابكٛشلا  سيوسيو  إيٞإيٞ  تؾرلتؾرل  دضاْزٕدضاْزٕ  متبٌمتبٌ  زلززلز  ٚيشيوٚيشيو  املؿضط١املؿضط١  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ

  تػضقينتػضقين  املٓبٗاتاملٓبٗات  ناْتناْت  ايٓاؼايٓاؼ  قبٌقبٌ  ََٔٔ  ُأسطُٔأسطٔ  نٓتنٓت  عٓزَاعٓزَا  يهٓينيهٓين  ذلط١ْٛذلط١ْٛ  يهْٛٞيهْٛٞ  دٝزدٝز  بإسغاؼبإسغاؼ

  ٫ٚ٫ٚ  ممغٛن١ممغٛن١  أظٌأظٌ  بإٔبإٔ  اٱسغاؼاٱسغاؼ  قبٍٛقبٍٛ  أتعًِأتعًِ  نٞنٞ  ط٬ًٜٛط٬ًٜٛ  ٚقتًاٚقتًا  اعتػضقتاعتػضقت  ٚقزٚقز  ،،  ٖا٥ذ١ٖا٥ذ١  عض١ٜعض١ٜ  نُٛد١نُٛد١

  ""  اشلضٚباشلضٚب  أساٍٚأساٍٚ



  ايتعًِٝايتعًِٝ  َضاسٌَضاسٌ  ََٔٔ  َتكزَّتكزّ  ملغتٟٛملغتٟٛ  ٚصًٛاٚصًٛا  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ََٔٔ  ؽدصؽدص  ٖٖٚٛٚٛ  بضاْزبضاْز  بضاربضار  ٜٚكٍٜٛٚكٍٛ

  أسبِٗأسبِٗ  ٫٫  ٭ْٞ٭ْٞ  يٝػيٝػ  ًُٜغًُْٜٛٞغْٛٞ  عٓزَاعٓزَا  ايٓاؼايٓاؼ  بعضبعض  ََٔٔ  أْؿضأْؿض  نٓتنٓت  إْينإْين" "   ٜكٍٜٛكٍٛ  باعتك٬ي١ٝباعتك٬ي١ٝ  ٚاحلٝا٠ٚاحلٝا٠  ٚايعٌُٚايعٌُ

  ""  ْؿغٗاْؿغٗا  اجلغزٟاجلغزٟ  ايت٬َػايت٬َػ  ع١ًُٝع١ًُٝ  ََٔٔ  خٛؾًاخٛؾًا  ٚغُٓاٚغُٓا  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  ٬ََغ٬َ١َغ١  ََٔٔ  خٛؾًاخٛؾًا  ٚيٝػٚيٝػ

  ::  املٓدؿط١املٓدؿط١  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ٜأتٜٞأتٞ  ٚبشيوٚبشيو  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ق١ًًٝق١ًًٝ  ايزَاؽايزَاؽ  إيٞإيٞ  دًٛرِٖدًٛرِٖ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ايعصابايعصاب  تهٕٛتهٕٛ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  َجٌَجٌ

  ٞٞعًعً  احلصٍٛاحلصٍٛ  داٖزٜٔداٖزٜٔ  حياٚيٛاحياٚيٛا  إٔإٔ  عًِٝٗعًِٝٗ  جيبجيب  يشايشا  دزاًًدزاًً  ضعٝؿًاضعٝؿًا  ا٭عصابا٭عصاب  تًوتًو  عدلعدل  بايًُػبايًُػ  احلػاحلػ

  ًٜطًِٜطِ  أٚأٚ  صأع٘صأع٘  عًٞعًٞ  ْؿغْ٘ؿغ٘  ٜطضبٜطضب  ََِِٓٗٓٗ  ايبعضايبعض  جتزجتز  ؾكزؾكز  ٚيشيوٚيشيو  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايًُغاتايًُغات  تًوتًو  ََٔٔ  املعًَٛاتاملعًَٛات

  أٚأٚ  املتذاٚص٠املتذاٚص٠  ا٭ثاخا٭ثاخ  قطعقطع  بنيبني  أْؿغِٗأْؿغِٗ  ٜطعٕٜٛطعٕٛ  أٚأٚ  ٚيًدًـٚيًدًـ  يٮَاّيٮَاّ  أدغارِٖأدغارِٖ  ٜٗظٕٜٚٗظٕٚ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  ،،  ٚدٗ٘ٚدٗ٘

  ..  عًٝٗاعًٝٗا  ٜكـٜكـ  آخضآخض  ؽدصؽدص  ٚجيعًٛاٚجيعًٛا  ا٭صٜه١ا٭صٜه١  ٚعا٥زٚعا٥ز  حتتحتت  أْؿغِٗأْؿغِٗ  ٜطعٕٜٛطعٕٛ

  ::  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  ١ٝ١ٝاحلغاحلغ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات: :   صابعًاصابعًا

  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٜطعٜطع  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  ايك١ٜٛايك١ٜٛ  أٚأٚ  ايٓؿاس٠ايٓؿاس٠  ايضٚا٥حايضٚا٥ح  َعاجل١َعاجل١  ََٔٔ  ٜٓظعذٕٜٛٓظعذٕٛ  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  ٖٓاىٖٓاى

  ..  إيٝ٘إيٝ٘  ٜزٜٙزٙ  تصٌتصٌ  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٜٚؾِٜٚؾِ  أْؿ٘أْؿ٘  عًٞعًٞ

  ::  املؿضط١املؿضط١  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  سغاع١سغاع١  َػتَِٗػتِٗأرأر  إيٞإيٞ  أْٛؾِٗأْٛؾِٗ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ا٭عصابا٭عصاب  تهٕٛتهٕٛ  ايشٜٔايشٜٔ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  بعضبعض  ٖٓاىٖٓاى

  أٚأٚ  ٜبهٕٜٛبهٕٛ  ٚجيعًِٗٚجيعًِٗ  ٜػطبِٜٗػطبِٗ  ايشٟايشٟ  ا٭َضا٭َض  ا٭عصابا٭عصاب  تًوتًو  عدلعدل  دزًادزًا  ق١ٜٛق١ٜٛ  ايضٚا٥حايضٚا٥ح  تأت٢تأت٢  ٚيشيوٚيشيو  دزًادزًا

  رخٍٛرخٍٛ  ٜهضٜٙهضٙ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  يًشُاّيًشُاّ  ايزخٍٛايزخٍٛ  ٜهضٖٕٜٛهضٖٕٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  جتزجتز  ؾكزؾكز  أسٝاًْاأسٝاًْا  ٜصضخٕٜٛصضخٕٛ

  عٓزعٓز  ٜٗضبٕٜٛٗضبٕٛ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  بعضبعض  إٔإٔ  ؾتذزؾتذز  عطضًاعطضًا  ٜطعٜطع  ؽدصؽدص  أٟأٟ  ظٛاصظٛاص  اجلًٛؼاجلًٛؼ  ٜهضٜٙهضٙ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  املطبخاملطبخ

  حتٌُحتٌُ  ٜغتطٝعٕٜٛغتطٝعٕٛ  ٫٫  ٭ِْٗ٭ِْٗ  سيوسيو  ٜضدعٜضدع  ٚإمناٚإمنا  ٫حيب٫ِْٗٛحيبِْٛٗ  ٭ِْٗ٭ِْٗ  يٝػيٝػ  ََِِٓٗٓٗ  أَٗاتِٗأَٗاتِٗ  أٚأٚ  آبا٥ِٗآبا٥ِٗ  اباباقذلاقذل

  ايؾِايؾِ  أعصابأعصاب  ٭ٕ٭ٕ  ٚإمناٚإمنا  ع١٦ٝع١٦ٝ  أٚأٚ  ْؿاس٠ْؿاس٠  ا٭ّا٭ّ  أٚأٚ  ا٭با٭ب  صا٥ش١صا٥ش١  إٔإٔ  سيوسيو  َعينَعين  ٚيٝػٚيٝػ  ا٭ّا٭ّ  أٚأٚ  ا٭با٭ب  صا٥ش١صا٥ش١

  ش١ش١صا٥صا٥  شلاشلا  ٭ٕ٭ٕ  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض  ٜهضٜٙهضٙ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  ٚبعضٚبعض. .   دزًادزًا  سغاع١سغاع١  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  يزٟيزٟ

  ..  ٚق١ٜٛٚق١ٜٛ  ٚسار٠ٚسار٠  ْؿاس٠ْؿاس٠

  ::  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ساتسات  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض  حيبٕٛحيبٕٛ  أٚأٚ  أٜزِٜٗأٜزِٜٗ  عًٝ٘عًٝ٘  تكعتكع  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٜؾُٕٜٛؾُٕٛ  جتزِٖجتزِٖ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  َٚجٌَٚجٌ

  ٭ٕ٭ٕ  ٚسيوٚسيو  أدغاَِٗأدغاَِٗ  ٚؽِٚؽِ  اٯخضٜٔاٯخضٜٔ  ا٭ؾضارا٭ؾضار  ََٔٔ  ا٫قذلابا٫قذلاب  حيبٕٛحيبٕٛ  جتزِٖجتزِٖ  أٚأٚ  ٚايك١ٜٛٚايك١ٜٛ  ايٓؿاس٠ايٓؿاس٠  ايضٚا٥حايضٚا٥ح



  ؾإٕؾإٕ  ٚيشيوٚيشيو  دزًادزًا  ضعٝؿ١ضعٝؿ١  املخاملخ  إيٞإيٞ  ا٭ْـا٭ْـ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ا٭عصابا٭عصاب  أٟأٟ  يزِٜٗيزِٜٗ  ايؾُٞايؾُٞ  احلػاحلػ  أعصابأعصاب

  ..  ضعٝـضعٝـ  ٚبؾهٌٚبؾهٌ  بصعٛب١بصعٛب١  تصٌتصٌ  ايضٚا٥حايضٚا٥ح

  ::  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  اضطضاباتاضطضابات: :   خاَغًاخاَغًا

  قغُنيقغُني  إيٞإيٞ  بٗابٗا  املصابٕٛاملصابٕٛ  ؾٝٓكغِؾٝٓكغِ  ا٭خض٣ا٭خض٣  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  ؽإٔؽإٔ  ؽأْٗاؽأْٗا  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات

  ..  ضعٝؿ١ضعٝؿ١  أٚأٚ  َٓدؿط١َٓدؿط١  سغاع١ٝسغاع١ٝ  إَاإَاٚٚ  َضتؿع١َضتؿع١  أٚأٚ  َؿضط١َؿضط١  سغاع١ٝسغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  إَاإَا

  ::  املؿضط١املؿضط١  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  تٓاٍٚتٓاٍٚ  ٜضؾطٕٜٛضؾطٕٛ  جتزِٖجتزِٖ  دزًادزًا  سغاع١سغاع١  املخاملخ  إيٞإيٞ  ايؿِايؿِ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ايعصابايعصاب  تهٕٛتهٕٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض

  ناجلًٝٞناجلًٝٞ  اشل١َٝ٬اشل١َٝ٬  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض  أٚأٚ  ايزدازايزداز  أٚأٚ  نايًشِنايًشِ  َطػٗاَطػٗا  ٜصعبٜصعب  اييتاييت  ايطع١ٓايطع١ٓ  َجٌَجٌ  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  بعضبعض

  ايؿِايؿِ  يفيف  ع٧ٝع٧ٝ  إسغاؼإسغاؼ  يزِٜٗيزِٜٗ  تٛيزتٛيز  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  ٖشٖٙشٙ  نٌنٌ  ٭ٕ٭ٕ  املٗضٚع١املٗضٚع١  نايبطاطػنايبطاطػ  املًغا٤املًغا٤  طع١ُطع١ُا٭ا٭  أٚأٚ

  ..  ٚا٭عٓإٚا٭عٓإ  ٚايًغإٚايًغإ

  ::  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ٚا٭ؽٝا٤ٚا٭ؽٝا٤  املٛاراملٛار  بعضبعض  ٜأنٌٜأنٌ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  احلضٜؿ١احلضٜؿ١  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  أنٌأنٌ  ٜؿطًٕٜٛؿطًٕٛ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  بعضبعض  إٔإٔ  زلززلز  ٖٓآٖا

  ٖ٪٤٫ٖ٪٤٫  ََٔٔ  ٖٚٓاىٖٚٓاى  ٜزٜٙزٙ  تطاي٘تطاي٘  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  أٟأٟ  عضعض  إيٞإيٞ  ًٜذأًٜذأ  ٚبعطِٗٚبعطِٗ  اخلؾباخلؾب  أٚأٚ  ايذلابايذلاب  َجٌَجٌ  يٮنٌيٮنٌ  ايصاحل١ايصاحل١  غرلغرل

  ٖٚ٪٤٫ٖٚ٪٤٫  ٚزله٘ٚزله٘  ٚقٛاَ٘ٚقٛاَ٘  طعُ٘طعُ٘  طضٜلطضٜل  عٔعٔ  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  ٫عتهؾاف٫عتهؾاف  نُشاٚي١نُشاٚي١  ؾُ٘ؾُ٘  يفيف  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٜطعٜطع  ََٔٔ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ

  ..  دزًادزًا  ضعٝؿ١ضعٝؿ١  املخاملخ  إيٞإيٞ  ايؿِايؿِ  ََٔٔ  ايشاٖب١ايشاٖب١  ا٭عصابا٭عصاب  تهٕٛتهٕٛ  ا٭ؽداصا٭ؽداص

  ::  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  أعبابأعباب

  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  ،،  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  ،،  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  ،،  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  ايغابك١ايغابك١  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  مجٝعمجٝع  إٔإٔ  ايغابلايغابل  ايعضضايعضض  ََٔٔ  يٓايٓا  ٜتطحٜتطح

  ::ايتاي١ٝايتاي١ٝ  ايج٬ث١ايج٬ث١  ا٭عبابا٭عباب  ٭سز٭سز  ْتٝذ١ْتٝذ١  حتزخحتزخ  ٚايتشٚق١ٝٚايتشٚق١ٝ

  ..  ٚاملخٚاملخ  احلٛاؼاحلٛاؼ  بنيبني  تصٌتصٌ  ؽزٜز٠ؽزٜز٠  أٚأٚ  َؿضط١َؿضط١  سغ١ٝسغ١ٝ  أعصابأعصاب  --11

  ..  ٚاملخٚاملخ  احلٛاؼاحلٛاؼ  بنيبني  تصٌتصٌ  ضعٝؿ١ضعٝؿ١  سغ١ٝسغ١ٝ  أعصابأعصاب  --22

  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ضعٝؿ١ضعٝؿ١  تهٕٛتهٕٛ  ٚأسٝاًْاٚأسٝاًْا  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ؽزٜز٠ؽزٜز٠  تهٕٛتهٕٛ  ؾأسٝاًْاؾأسٝاًْا  ا٫جتاٖنيا٫جتاٖني  يفيف  ع١٦ٝع١٦ٝ  سغ١ٝسغ١ٝ  أعصابأعصاب  --33

..  

  



  ::  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  ع٬زع٬ز

  --::  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  َعَع  يًتعاٌَيًتعاٌَ  أٚأٚ  يع٬زيع٬ز  طضٜكتإطضٜكتإ  ٖٓاىٖٓاى

  ::  حلايت٘حلايت٘  ٚؾكًاٚؾكًا  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  بايطؿٌبايطؿٌ  احملٝطاحملٝط  ايٛاقعايٛاقع  ت١٦ٝٗت١٦ٝٗ  حتاٍٚحتاٍٚ  إٔإٔ  ٖٖٞٞ  --::  ا٭ٚيٞا٭ٚيٞ  ايطضٜك١ايطضٜك١

  ََٔٔ  تكًٌتكًٌ  إٔإٔ  ا٭ؾطٌا٭ؾطٌ  ؾُٔؾُٔ  املؿضط١املؿضط١  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ٭ؽشاص٭ؽشاص  بايٓغب١بايٓغب١  ؾُج٬ًؾُج٬ً  ••

  سٚسٚ  تٓب٘تٓب٘  إٔإٔ  ميهٓوميهٓو  عايًٝاعايًٝا  صٛتًاصٛتًا  عٝشزخعٝشزخ  نإنإ  ٚإساٚإسا  ٚاملؿاد١٦ٚاملؿاد١٦  املضتؿع١املضتؿع١  ايصٛت١ٝايصٛت١ٝ  املٓبٗاتاملٓبٗات  أٚأٚ  املجرلاتاملجرلات  سزٚخسزٚخ

  ..  ايعايٞايعايٞ  ايصٛتايصٛت  ذلٌذلٌ  حيٌحيٌ  خؿٝؿًاخؿٝؿًا  صٛتًاصٛتًا  ي٘ي٘  ُتشزخُتشزخ  إٔإٔ  املُهٔاملُهٔ  ََٚٔٚٔ  سزٚث٘سزٚث٘  إيٞإيٞ  ايتٛسزايتٛسز

  أصٛاتأصٛات  ٚزلاعٚزلاع  َٓاظضَٓاظض  مبؾاٖز٠مبؾاٖز٠  إؽػاشلِإؽػاشلِ  ؾُٝهٔؾُٝهٔ  املٓدؿط١املٓدؿط١  ُع١ُٝع١ٝايغايغ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ا٭ؾضارا٭ؾضار  أَاأَا  ••

  ا٭ؽداصا٭ؽداص  إيٞإيٞ  اْتباِٖٗاْتباِٖٗ  تٛد٘تٛد٘  إٔإٔ  املُهٔاملُهٔ  ََٚٔٚٔ  ؾكطؾكط  ٚاسزٚاسز  صٛتصٛت  زلاعزلاع  حياٚيٕٛحياٚيٕٛ  جتعًِٗجتعًِٗ  ٫٫  ٚبشيوٚبشيو

  ايٓاؼايٓاؼ  إيٞإيٞ  ٚإمناٚإمنا  ا٭صٛاتا٭صٛات  يتًويتًو  ؾكطؾكط  اْتباِٖٗاْتباِٖٗ  ٜٛدٗٛاٜٛدٗٛا  جتعًِٗجتعًِٗ  ٫ٚ٫ٚ  ايصٛتايصٛت  ٖشاٖشا  تصزصتصزص  اييتاييت  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  أٚأٚ

  ..  تتا٭صٛاا٭صٛا  تًوتًو  تصزصتصزص  اييتاييت  ٚا٭دغاّٚا٭دغاّ

  املبٗض٠املبٗض٠  ايدلاق١ايدلاق١  يٮضٛا٤يٮضٛا٤  تعضٜطِٗتعضٜطِٗ  عزّعزّ  اجملزٟاجملزٟ  ََٔٔ  ٜهٕٜٛهٕٛ  املؿضط١املؿضط١  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  يشٟٚيشٟٚ  بايٓغب١بايٓغب١  أَاأَا  ••

  بإٔبإٔ  ا٭يٛإا٭يٛإ  أٚأٚ  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  تًوتًو  ص١ٜ٩ص١ٜ٩  عٔعٔ  اْتباِٖٗاْتباِٖٗ  حتٌٜٛحتٌٜٛ  حتاٍٚحتاٍٚ  أٚأٚ  ايؿغؿٛص١ٜايؿغؿٛص١ٜ  ا٭يٛإا٭يٛإ  ساتسات  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  أٚأٚ

  ..  سلغ١ٝسلغ١ٝ  ْعاصاتْعاصات  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  عًٞعًٞ  تطعتطع  أٚأٚ  تزٚصتزٚص  أؽٝا٤ًأؽٝا٤ً  تعطٝ٘تعطٝ٘

  أنجضأنجض  ا٭ضٛا٤ا٭ضٛا٤  دعٌدعٌ  ؾٝذبؾٝذب  سيوسيو  عهػعهػ  ا٭َضا٭َض  ؾٝهٕٛؾٝهٕٛ  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايبصض١ٜايبصض١ٜ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  ٟٟيشٚيشٚ  ٚبايٓغب١ٚبايٓغب١  ••

  بز٫ًبز٫ً  بأٜزِٜٗبأٜزِٜٗ  ايؾ٤ٞايؾ٤ٞ  انتؾافانتؾاف  حياٚيٛاحياٚيٛا  إٔإٔ  تعًُِٗتعًُِٗ  إٔإٔ  أٚأٚ  َهدل٠َهدل٠  عزعاتعزعات  ٜغتدزَٕٜٛغتدزَٕٛ  جتعًِٗجتعًِٗ  أٚأٚ  بضٜكًابضٜكًا

  ..  َباؽض٠َباؽض٠  ايعنيايعني  عًٞعًٞ  ٚضع٘ٚضع٘  ََٔٔ

  اخلؾ١ٓاخلؾ١ٓ  ػػي٬ًَُي٬ًَُ  تعضٜطِٗتعضٜطِٗ  عزّعزّ  ؾٝذبؾٝذب  املؿضط١املؿضط١  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ساي١ساي١  ٚيفٚيف  ••

  إٔإٔ  ؾٝذبؾٝذب  ايصٝـايصٝـ  ؽٗٛصؽٗٛص  يفيف  بايدلربايدلر  ؽعضٚاؽعضٚا  ٚإساٚإسا  املًُػاملًُػ  ْاع١ُْاع١ُ  أؽٝا٤أؽٝا٤  إعطا٥ِٗإعطا٥ِٗ  ٜتِٜتِ  سيوسيو  ََٔٔ  ٚبز٫ًٚبز٫ً

  ..  ضٝك١ضٝك١  ٬َبػ٬َبػ  إيباعِٗإيباعِٗ  ٫ٚجيب٫ٚجيب  َعاطـَعاطـ  تعطِٝٗتعطِٝٗ  إٔإٔ  أٚأٚ  ثك١ًٝثك١ًٝ  ٬َبػ٬َبػ  تًبغِٗتًبغِٗ

  تعضٜطِٗتعضٜطِٗ  ؾُٝهٔؾُٝهٔ  متاًَامتاًَا  ايعهػايعهػ  ؾٝهٕٛؾٝهٕٛ  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايًُغ١ٝايًُغ١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  ساي١ساي١  ٚيفٚيف  ••

  اييتاييت  دضاْزدضاْز  ؾتُبٌؾتُبٌ  اجلغزٟاجلغزٟ  يًطػطيًطػط  را٥ًُارا٥ًُا  ٚتعضٜؿِٗٚتعضٜؿِٗ  َعَِٗعِٗ  ايعٓٝـايعٓٝـ  ٚايًعبٚايًعب  اخلؾ١ٓاخلؾ١ٓ  ػػٚامل٬َٚامل٬َ  يٮؽٝا٤يٮؽٝا٤

  عٝحعٝح  يطاؾ١يطاؾ١  أنجضأنجض  بؾهٌبؾهٌ  ايكطايكط  أملػأملػ  إٔإٔ  تعًُتتعًُت  يٰي١يٰي١  اعتدزاَٞاعتدزاَٞ  بعزبعز" "   تكٍٛتكٍٛ  يًطػطيًطػط  آي١آي١  اخذلعتاخذلعت

َٞ  ٚتعديٚتعدي  َينَين  ٜٗضبٜٗضب  نإنإ  إٔإٔ  بعزبعز  َعَٞعٞ  ايبكا٤ايبكا٤  قضصقضص َٞعً   ٚقزٚقز  يًكطيًكط  ايضاس١ايضاس١  أٚؾضأٚؾض  إٔإٔ  قبٌقبٌ  َضتاس١َضتاس١  أنٕٛأنٕٛ  إٔإٔ  عً



َٟ  ايعصيبايعصيب  اجلٗاطاجلٗاط  عًٞعًٞ  َٗز٨َٗز٨  تأثرلتأثرل  يٰي١يٰي١  ٚنإٚنإ  ايضاس١ايضاس١  ٖشٖٙشٙ  ي١ي١اٯاٯ  أعطتينأعطتين َٟيز   ايغًٛىايغًٛى  عًٞعًٞ  ٚنشيوٚنشيو  يز

  ".".ايؿعٌايؿعٌ  صرصر  يفيف  املؿضطاملؿضط

  أٚأٚ  ٚايصابٕٛٚايصابٕٛ  نايعطٛصنايعطٛص  ايٓؿاس٠ايٓؿاس٠  يًضٚا٥حيًضٚا٥ح  تعضضِٗتعضضِٗ  عزّعزّ  ؾٝشتادٕٛؾٝشتادٕٛ  املؿضط١املؿضط١  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  أَاأَا  ••

  املٓعؿاملٓعؿ  اجلزٜزاجلزٜز  اشلٛا٤اشلٛا٤  ٜزٜزيتذزيتذز  ي٘ي٘  ايػضؾ١ايػضؾ١  ْٛاؾشْٛاؾش  ؾتحؾتح  ؾٝذبؾٝذب  َػًك١َػًك١  غضفغضف  يفيف  ناْٛاناْٛا  ٚإساٚإسا  ا٭عٓإا٭عٓإ  َعذَٕٛعذٕٛ

  ..  ايػضؾ١ايػضؾ١  ََٔٔ  بإخضاد٘بإخضاد٘  تكّٛتكّٛ  أٚأٚ

  سيتسيت  ٚق١ٜٛٚق١ٜٛ  ٚؽزٜز٠ٚؽزٜز٠  ْؿاس٠ْؿاس٠  صٚا٥حصٚا٥ح  إيٞإيٞ  حيتادٕٛحيتادٕٛ  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايؾ١ُٝايؾ١ُٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ٚا٭ؽداصٚا٭ؽداص  ••

  ايؾِايؾِ  غرلغرل  أخضٟأخضٟ  عاع١عاع١  ٜٓؾػًٛآٜؾػًٛا  دعًتِٗدعًتِٗ  أْتأْت  إٕإٕ  أٜطًاأٜطًا  ا٭ؾطٌا٭ؾطٌ  ََٚٔٚٔ  يزِٜٗيزِٜٗ  ايؾِايؾِ  عاع١عاع١  ٜؾعضٚاٜؾعضٚا

  تعضضِٗتعضضِٗ  أٚأٚ  تٓاٚشلِتٓاٚشلِ  أثٓا٤أثٓا٤  أخضٟأخضٟ  أصٛاتأصٛات  أٟأٟ  أٚأٚ  ملٛعٝكٞملٛعٝكٞ  ٜغتُعٕٜٛغتُعٕٛ  أٚأٚ  يؾ٤ٞيؾ٤ٞ  ٜٓعضٕٜٚٓعضٕٚ  جتعًِٗجتعًِٗ  نإٔنإٔ

  ..شلِشلِ  بايٓغب١بايٓغب١  ايطعٝؿ١ايطعٝؿ١  ايضٚا٥حايضٚا٥ح  ساتسات  يٮؽٝا٤يٮؽٝا٤

  ٜٚعطِٜٝٗٚعطِٝٗ  أؾٛاِٖٗأؾٛاِٖٗ  ٜ٪سٟٜ٪سٟ  قزقز  َاَا  تػٝرلتػٝرل  عًٝوعًٝو  جيبجيب  املؿضط١املؿضط١  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ٚا٭ؽداصٚا٭ؽداص  ••

  ازازايزدايزد  أٚأٚ  نايًشِنايًشِ  ط١ًٜٛط١ًٜٛ  ؾذل٠ؾذل٠  َطؼَطؼ  حيتازحيتاز  أٚأٚ  ١َٝ٬ٖ١َٝ٬ٖ  طبٝع١طبٝع١  ساتسات  طعاًَاطعاًَا  ٜتٓاٚيٕٜٛتٓاٚيٕٛ  ؾكزؾكز  عاصعاص  غرلغرل  ؽعٛصًاؽعٛصًا

  أٚأٚ  ٚصقٝك١ٚصقٝك١  دزًادزًا  صػرل٠صػرل٠  قطعقطع  ؽهٌؽهٌ  يفيف  ايطعاّايطعاّ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖشاٖشا  أعطٝتِٗأعطٝتِٗ  أْتأْت  إٔإٔ  ا٭ؾطٌا٭ؾطٌ  ََٔٔ  ؾٝهٕٛؾٝهٕٛ

  ..  ايؾه٫ٛت٘ايؾه٫ٛت٘  ََٔٔ  قطعًاقطعًا  أٚأٚ  ٜؾضبٛاٜؾضبٛا  نٞنٞ  َا٤َا٤  تعطِٝٗتعطِٝٗ

  ٜأنًٕٜٛأنًٕٛ  ٫٫  أٚأٚ  أؾٛاِٖٗأؾٛاِٖٗ  يفيف  ؽ٤ٞؽ٤ٞ  نٌنٌ  ٜطعٕٜٛطعٕٛ  ٚايشٟٚايشٟ  املٓدؿط١املٓدؿط١  ايتشٚق١ٝايتشٚق١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ا٭ؽداصا٭ؽداص  أَاأَا  ••

  ايتشٚمايتشٚم  غرلغرل  أخضٟأخضٟ  سػسػ  قٓٛاتقٓٛات  بؿتحبؿتح  اْتباِٖٗاْتباِٖٗ  صضفصضف  اٚي١اٚي١ذلذل  ا٭ؾطٌا٭ؾطٌ  ََٔٔ  ؾٝهٕٛؾٝهٕٛ  احلضٜؿ١احلضٜؿ١  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  إ٫إ٫

  ..  بايتزصٜربايتزصٜر  احلضٜؿ١احلضٜؿ١  ا٭طع١ُا٭طع١ُ  تٓاٚشلِتٓاٚشلِ  تكًٌٝتكًٌٝ  ٚجيبٚجيب  أعِٝٓٗأعِٝٓٗ  ٚأَاّٚأَاّ  أٜزِٜٗأٜزِٜٗ  يفيف  ا٭ؽٝا٤ا٭ؽٝا٤  ٚضعٚضع  ٚذلاٚي١ٚذلاٚي١

  ::  ايٛاقعايٛاقع  َعَع  يًتعاٌَيًتعاٌَ  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  ايؾدصايؾدص  ت١٦ٝٗت١٦ٝٗ: :   ايجا١ْٝايجا١ْٝ  ايطضٜك١ايطضٜك١

  اٱصضاصاٱصضاص  يفيف  ايطضٜك١ايطضٜك١  ٖشٖٙشٙ  ٚتتًدصٚتتًدص. .   ٚاقع١ٝٚاقع١ٝ  ٚا٭نجضٚا٭نجض  ٚا٭ْؿعٚا٭ْؿع  ا٭دزٟا٭دزٟ  ٖٖٞٞ  ايطضٜك١ايطضٜك١  ٖشٖٙشٙ  إٔإٔ  تصٛصٟتصٛصٟ  ٚيفٚيف

  ٚتكبًٗاٚتكبًٗا  املدتًؿ١املدتًؿ١  املجرلاتاملجرلات  نٌنٌ  َعَع  يًتعاٌَيًتعاٌَ  ٚت٦ٝٗت٘ٚت٦ٝٗت٘  ٚايطعٝؿ١ٚايطعٝؿ١  ايك١ٜٛايك١ٜٛ  املجرلاتاملجرلات  يهٌيهٌ  ايطؿٌايطؿٌ  تعضٜضتعضٜض  عًٞعًٞ

  أْٛاعأْٛاع  جلُٝعجلُٝع  تعضٜطِٗتعضٜطِٗ  أٚأٚ  اشلاَغ١اشلاَغ١  أٚأٚ  اخلؿٝؿ١اخلؿٝؿ١  ا٭صٛاتا٭صٛات  ايٛقتايٛقت  ْؿػْؿػ  ٚيفٚيف  ٚاملؿاد١٦ٚاملؿاد١٦  ايك١ٜٛايك١ٜٛ  ا٭صٛاتا٭صٛات  نغُاعنغُاع

  ..  َٓٗآَٗا  ٜٓؿضٜٓؿض  اييتاييت  املجرلاتاملجرلات  َعَع  ٜتعاٌَٜتعاٌَ  عً٘عً٘زلزل  إٔإٔ  عًٞعًٞ  اٱصضاصاٱصضاص  أٚأٚ  املدتًؿ١املدتًؿ١  امل٬بػامل٬بػ

  ايٛاقعايٛاقع  ت١٦ٝٗت١٦ٝٗ  املُهٔاملُهٔ  ََٔٔ  ؾًٝػؾًٝػ  ٚاقع١ٝٚاقع١ٝ  ٚا٭نجضٚا٭نجض  ٚا٭ْؿعٚا٭ْؿع  ا٭دز٣ا٭دز٣  ٖٖٞٞ  ايطضٜك١ايطضٜك١  ٖشٖٙشٙ  إٔإٔ  تصٛصٟتصٛصٟ  ٚيفٚيف

  زلعً٘زلعً٘  ٫٫  أٚأٚ  ق١ٜٛق١ٜٛ  أصٛاتأصٛات  ٫حتزخ٫حتزخ  عٝحعٝح  املؿضط١املؿضط١  ايغُع١ٝايغُع١ٝ  احلغاع١ٝاحلغاع١ٝ  سٟٚسٟٚ  ايتٛسزايتٛسز  سٚسٚ  يًؾدصيًؾدص

  يفيف  سيوسيو  تٛؾرلتٛؾرل  ُُٜهٓٓاُُٜهٓٓا  ؾ٬ؾ٬  املزصع١املزصع١  ٚيفٚيف  ايبٝتايبٝت  يفيف  سيوسيو  تٛؾرلتٛؾرل  أَهٓٓاأَهٓٓا  إساإسا  ٭ْٓا٭ْٓا  ا٭صٛاتا٭صٛات  شلشٙشلشٙ  ٜتعضضٜتعضض



  عًٞعًٞ  سيوسيو  قٝاؼقٝاؼ  ميهٔميهٔ  ٚباملجٌٚباملجٌ  ا٭خض٣ا٭خض٣  املٓاعباتاملٓاعبات  ََٔٔ  ٚغرلٖاٚغرلٖا... ...   احلؿ٬تاحلؿ٬ت  ،،  ايغٛمايغٛم  ،،  ايٓارٟايٓارٟ  ،،  ايؾاصعايؾاصع

  ..  ا٭خض٣ا٭خض٣  احلٛاؼاحلٛاؼ  باقٞباقٞ

  ::  بايتٛسزبايتٛسز  احلغٞاحلغٞ  احلضَإاحلضَإ  ع٬ق١ع٬ق١

  ٚايعظٍٚايعظٍ  ٱرصانٞٱرصانٞاا  ٚايعظٍٚايعظٍ  اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  امل٪ثضاتامل٪ثضات  ََٔٔ  ايؿضرايؿضر  سضَإسضَإ  تتطُٔتتطُٔ  ع١ًُٝع١ًُٝ  ٖٖٞٞ  احلغٞاحلغٞ  ٚاحلضَإٚاحلضَإ

  ..  املخاملخ  غغٌٝغغٌٝ  بع١ًُٝبع١ًُٝ  ايضأٖايضأٖ  ايٛقتايٛقت  يفيف  أسٝاًْاأسٝاًْا  ٜعضفٜعضف  َاَا  ٖٖٚٛٚٛ  ا٫دتُاعٞا٫دتُاعٞ

  ٚقزٚقز  ايعاٖض٠ايعاٖض٠  ٖشٖٙشٙ  بزصاع١بزصاع١  ايٓؿغٞايٓؿغٞ  ايتشًٌٝايتشًٌٝ  ْٚعض١ْٜٚعض١ٜ  املعضؾ١ٝاملعضؾ١ٝ  ٚايٓعضٜاتٚايٓعضٜات  ايؿغٝٛيٛد١ٝايؿغٝٛيٛد١ٝ  ايٓعضٜاتايٓعضٜات  قاَتقاَت  ٚقزٚقز

  يشٜٔيشٜٔاا  ا٭ؽداصا٭ؽداص  بٗابٗا  ٜتغِٜتغِ  اييتاييت  اخلصا٥صاخلصا٥ص  ََٔٔ  دلُٛع١دلُٛع١  ايٓعضٜاتايٓعضٜات  ٖشٖٙشٙ  عٔعٔ  املٓبجك١املٓبجك١  ا٭عاخا٭عاخ  اعتدًصتاعتدًصت

  ::  اخلصا٥صاخلصا٥ص  ٖشٖٙشٙ  ََٚٔٚٔ  احلغٞاحلغٞ  احلضَإاحلضَإ  بع١ًُٝبع١ًُٝ  َضٚاَضٚا

  ..  ايذلنٝظايذلنٝظ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  ق١ًق١ً  ••

  ((  َذلابطَذلابط  غرلغرل  تؿهرلتؿهرل) )   ايتؿهرلايتؿهرل  يفيف  ٚاسل٬ٍٚاسل٬ٍ  تؿهوتؿهو  ••

  ..  املٛضٛعاملٛضٛع  تؿِٗتؿِٗ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  ق١ًق١ً  ••

  ..  احلغاب١ٝاحلغاب١ٝ  املعار٫تاملعار٫ت  َعَع  ايتعاٌَايتعاٌَ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  عزّعزّ  ••

  ٬ٖٚٚؼ٬ٖٚٚؼ  أٖٚاّأٖٚاّ  ،،  خزاعخزاع  ٜٚؾٌُٜٚؾٌُ  اٱرصاىاٱرصاى  يفيف  اضطضاباضطضاب  ••

  ..  باخلٝاٍباخلٝاٍ  ايٛاقعايٛاقع  َٚظزَٚظز  ٚخٛفٚخٛف  قًلقًل  ••

  RRoottee  ايصِايصِ  احلؿغاحلؿغ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  طٜار٠طٜار٠  ••

  ((اخلاصد١ٝاخلاصد١ٝ  ايب١٦ٝايب١٦ٝ  َعَع  ايتعاٌَايتعاٌَ  عًٞعًٞ  ايكزص٠ايكزص٠  عزّعزّ) )   ا٭ْاا٭ْا  ٚظٝؿ١ٚظٝؿ١  اخت٬ٍاخت٬ٍ  ••

  ..  طؿ١ًٝطؿ١ًٝ  ٚصغباتٚصغبات  َهبٛت١َهبٛت١  بزا١ٝ٥بزا١ٝ٥  ْؿغ١ْٝؿغ١ٝ  ظٛاٖضظٛاٖض  ظٗٛصظٗٛص  ••

  سٟٚسٟٚ  يزٟيزٟ  أغًبٗاأغًبٗا  ٜعٗضٜعٗض  ايعٛاٖضايعٛاٖض  أٚأٚ  اخلصا٥صاخلصا٥ص  ٖشٖٙشٙ  إٔإٔ  ٜتطحٜتطح  ايغابك١ايغابك١  اخلصا٥صاخلصا٥ص  إيٞإيٞ  بإَعإبإَعإ  ايٓعضايٓعض  ٚعٓزٚعٓز

  إسزاخإسزاخ  يفيف  ٚص٥ٝغًٝاٚص٥ٝغًٝا  أعاعًٝاأعاعًٝا  رٚصًارٚصًا  شلاشلا  ٜهٕٜٛهٕٛ  قزقز  احلغ١ٝاحلغ١ٝ  ا٫ضطضاباتا٫ضطضابات  إٔإٔ  إيٞإيٞ  ُٜؾرلُٜؾرل  ايشٟايشٟ  ا٭َضا٭َض  ايتٛسزايتٛسز

  ..  ايتٛسز٠ايتٛسز٠  سٚسٚ  أعضاضأعضاض

  ايتٛسزايتٛسز  سٟٚسٟٚ  ا٭طؿاٍا٭طؿاٍ  َعَع  تعاًَ٘تعاًَ٘  خ٬ٍخ٬ٍ  ََٔٔ  بٓؿغ٘بٓؿغ٘  ا٫عتٓتازا٫عتٓتاز  ٖشاٖشا  ع٢ًع٢ً  احلهِاحلهِ( (   امُلعًِامُلعًِ) )   يًكاص٨يًكاص٨  ْٚذلىْٚذلى

..  


