
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر العام في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/12science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر العام في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/12science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر العام اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ابراهيم رضوان اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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  (علـــم الوراثـــة والتقنيـــات الحيويــة  ) 10مراجعـــة الوحدة  
 تكنولوجيــــا الحمـــض النـــووي :  2القســم 

 

  ِب ٘ٛ َِبه إٔزبط اٌجوٚر١ٓ ؟– 1

 . صُ ٠زوعُ إٌٝ اٌجوٚر١ٓ RNA إٌٝ ٠DNAزُ َٔـ شفوح اٌجوٚر١ٓ ِٓ / ط 

 . رىٌٕٛٛع١ب رٕطٛٞ عٍٝ اٌزؾىُ ثبٌؾّغ إٌٛٚٞ ٌىبئٓ ؽٟ ِٓ أعً إػبفخ ؽّغ ٔٛٚٞ كف١ً هنذست الجيناث – 2

 ؟ ( GFPاٌجوٚر١ٓ اٌفٍٛهٞ األفؼو  ) ِب ٘ٛ ثوٚر١ٓ اإلػبءح األفؼو – 3

 ٚ ِبكح ِٛعٛكح ؽج١ع١بً فٟ اٌَّه اٌٙالِٟ اٌنٞ ٠ع١ش فٟ شّبي اٌّؾ١ؾ اٌٙبكٞ ٠ٚعطٟ ػًٛء أفؼو عٕلِب ٠زعوع/ ط 

 .      ٌٍؼٛء فٛق اٌجٕفَغٟ 

  و١ف ٠ّىٓ اٌزعوف عٍٝ اٌّقٍٛلبد اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ثجوٚر١ٓ اإلػبءح األفؼو ؟– 4

 ٠ّىٓ ر١١ّي ٘نٖ اٌّقٍٛلبد ثٌَٙٛخ عٓ ؽو٠ك رعو٠ؼٙب ٌؼٛء فٛق ثٕفَغٟ / ط 

 .      فزعطٟ ٌْٛ أفؼو 

  ِب اٌفبئلح ِٓ كهاٍخ اٌىبئٕبد اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ؟– 5

 .كهاٍخ رطٛه ِوع ِع١ٓ  ( 3.       كهاٍخ ع١ٍّبد ف٠ٍٛخ  ( 2.       كهاٍخ اٌزعج١و عٓ ع١ٓ ِع١ٓ  ( 1/ ط 

 .افز١به طفبد لل رىْٛ ماد فبئلح ٌٍجشو  ( 4     

 أدوات الحمض النووي
 . ٘ٛ إعّبٌٟ اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌّٛعٛك فٟ ٔٛاح وً ف١ٍخ الجينــــــوم – 1

 . ٟ٘ ثوٚر١ٕبد رزعوف عٍٝ رًٍََ ؽّغ ٔٛٚٞ ِع١ٓ ٚرمطعٗ عٕل مٌه اٌزًٍََ أنسيماث القطــع – 2

  ِب ٘ٛ أٔي٠ُ ا١ٌٕٛو١ٍبى اٌلافٍٟ ؟– 3

 .٘ٛ أٔي٠ُ لطع ٠ٛعل كافً اٌجىز١و٠ب ٠مطع اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌف١وٍٟٚ إٌٝ أعياء ثعل أْ ٠لفً إٌٝ اٌجىزو٠ب / ط 

  ِب فبئلح أٔي٠ّبد اٌمطع ؟– 4

  إٌٝ أعياء ماد أؽغبَ ِقزٍفخ رىْٛ فو٠لح DNAرعل أٔي٠ّبد اٌمطع أكٚاد ل٠ٛخ ٌفظً ع١ٕبد أٚ ِٕبؽك ِع١ٕخ ِٓ /   ط 

 .       ٌلٜ وً شقض 

  ؟EcoR1 ِبما رعوف عٓ أٔي٠ُ – 5

  عٍٝ ٚعٗ GAATTC عٕل اٌزًٍََ DNAأؽل أٔي٠ّبد اٌمطع ٠َزقلَ عٍٝ ٔطبق ٚاٍع ٌمطع اٌٌٍٛت اٌّيكٚط / ط 

 .     اٌزؾل٠ل ٠ٚىْٛ ٔٙب٠بد ٌيعخ 
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  ِب إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ؟– 6

  EcoR1 إٌبرغخ عٓ أٔي٠ُ اٌمطع DNAٟ٘ ٔٙب٠بد ِٓ اٌؾّغ إٌٛٚٞ / ط 

  .      أؽبك٠خ اٌشو٠ؾ اٌّىًّ 

  ِب أ١ّ٘خ إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ؟– 7

 ٠ّىٓ كِظ ٘نٖ إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ٌغيء ؽّغ ٔٛٚٞ ِع ٔٙب٠بد ٌيعخ ِىٍّخ / ط 

 .      ٌغيء ؽّغ ٔٛٚٞ أفو 

  ً٘ وً األٔي٠ّبد رٕزظ ٔٙب٠بد ٌيعخ ؟– 8

 .ال رٕشئ وً أٔي٠ّبد اٌمطع ٔٙب٠بد ٌيعخ فجعؼٙب ٠ٕزظ ٔٙب٠بد ِظّزخ / ط 

  ِب إٌٙب٠بد اٌّظّزخ ؟– 9

 ٠ّٚىٓ ٌٙنٖ إٌٙب٠بد اٌّظّزخ أْ رٍزؾُ ِع . ٟ٘ ٔٙب٠بد رٕشأ عٕلِب ٠مطع أٔي٠ُ اٌمطع وال اٌشو٠ط١ٓ ثشىً ِجبشو / ط 

 .      عيء ؽّغ ٔٛٚٞ أفو ٠زؼّٓ ٔٙب٠بد ِظّزخ 

  إٌبرغخ عٓ أٔي٠ّبد اٌمطع ؟DNA و١ف ٠زُ فظً أعياء – 10

 .ثبٍزقلاَ اٌوؽالْ اٌىٙوثٟ اٌٙالِٟ / ط 

  ثبٍزقلاَ اٌوؽالْ اٌٙالِٟ ؟DNA ٚػؼ و١ف رزُ ع١ٍّخ فظً لطع – 11

  ثمطبهح فٟ صمٛة اٌّبكح اٌٙال١ِخ عٕل اٌطوف اٌَبٌت ٌٙب ، ٚعٕل رشغ١ً اٌز١بهDNAرٛػع أعياء اٌؾّغ إٌٛٚٞ / ط 

 . إٌٝ اٌطوف اٌّٛعت ٌٍّبكح اٌٙال١ِخ ٚرفظً ٚفمبً ٌؾغّٙب DNA     اٌىٙوثٟ رزؾون أعياء اٌؾّغ إٌٛٚٞ 

 معاد التركيب ( DNA )تكنولوجيا الحمض النووي 

 . ٘ٛ عيء ؽّغ ٔٛٚٞ ِٕشأ ؽل٠ضبً ٠ؾزٜٛ عٍٝ ع١ٕبد ِٓ ؽّغ ٔٛٚٞ أفو الحمض النووي معاد التركيب – 1

 .أٍّٙذ رىٌٕٛٛع١ب اٌؾّغ إٌٛٚٞ فٟ كهاٍخ اٌغ١ٕبد اٌفوك٠خ 

 . ٘ٛ ٔبلً ٠عًّ عٍٝ ٔمً اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت إٌٝ ف١ٍخ ثىز١و٠خ رَّٝ اٌق١ٍخ اٌّؼ١فخ المتجــه – 2

  .الفيروســاث  ٚ البالزميـذاث ِٓ اٌّزغٙبد شبئعخ االٍزقلاَ – 3

 . ٟ٘ عي٠ئبد كائو٠خ طغ١وح ِٓ اٌؾّغ إٌٛٚٞ صٕبئٟ اٌشو٠ؾ رٛعل ؽج١ع١بً غٟ اٌجىز١و٠ب ٚفال٠ب اٌق١ّوح البالزميذاث – 4

 ؟ (ٔٛالً  ) عًٍ رَزقلَ اٌف١وٍٚبد ٚاٌجالى١ِلاد وّزغٙبد – 5

 . ثٕفٌ أٔي٠ُ اٌمطع ، ٚرىْٛ ٔٙب٠بد وً ِّٕٙب ِىٍّخ ٚلبثٍخ ٌٍلِظ DNAألٔٗ ٠ّىٓ لطعٙب ٟ٘ ٚعيء / ط 

  ِب ٘ٛ أٔي٠ُ ١ٌغبى اٌؾّغ إٌٛٚٞ ؟– 6

  ِٚؼبعفزٗ ٚهثؾ عيأٞ اٌؾّغ إٌٛٚٞ و١ّ١بئ١بً DNA٘ٛ أٔي٠ُ رَزقلِٗ اٌقال٠ب عبكح فٟ إطالػ اٌؾّغ إٌٛٚٞ / ط 

 .      ، وّب ٠وثؾ إٌٙب٠بد اٌٍيعخ ٚإٌٙب٠بد اٌّظّزخ 
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  ِب ٟ٘ فطٛاد إٔزبط ثالى١ِل ؽّغ ٔٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت ؟– 7

  ٚاٌؾّغ إٌٛٚٞ DNAعيي ثالى١ِل  (أ / ط 

 .           اٌغ١ِٕٟٛ اٌّواك أفن ع١ٓ ِع١ٓ ِٕٗ 

 لض اٌؾّغ إٌٛٚٞ اٌجالى١ِلٞ ٚاٌؾّغ (    ة 

 .         إٌٛٚٞ اٌغ١ِٕٟٛ ثبٍزقلاَ ٔفٌ أٔي٠ُ اٌمطع 

 هثؾ اٌجالى١ِل ثمطعخ اٌؾّغ إٌٛٚٞ  (    ط 

 .          ثبٍزقلاَ أٔي٠ُ ١ٌغبى اٌؾّغ إٌٛٚٞ 

 إكفبي ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعــبك  (    ك 

 .          اٌزوو١ت إٌٝ ف١ٍخ ثىز١و٠خ ِؼ١فخ ٌَٕقخ 

 . ٟ٘ َٔـ و١ّبد وج١وح ِٓ ع١ٓ أٚ ع١ٕبد ِع١ٕخ استنساخ الجيناث – 8

 . ٘ٛ اٌع١ٍّخ اٌزٟ رّزض ف١ٙب اٌجىز١و٠ب ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت التحـــوم – 9

  و١ف رزُ ع١ٍّخ اٌزؾٛي فٟ اٌجىز١و٠ب ؟– 10

 ٠ّيط ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت ِع اٌجىز١و٠ب ، صُ ٠َزقلَ ٔجغ وٙوثبئٟ أٚ ؽواهح ٠ؤكٞ إٌٝ ؽلٚس/ ط 

      فزؾبد ِؤلزخ فٟ اٌغشبء اٌجالىِٟ ٌٍجىز١و٠ب رَّؼ ٘نٖ اٌفزؾبد ثلفٛي ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت إٌٝ

 .     اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ 

  و١ف ٠زُ اٍزَٕبؿ ع١ٓ ِع١ٓ ؟– 11

  ( .AMP )ثبٍزقلاَ ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت ٠ؾزٛٞ عٍٝ ع١ٓ اٌّؼبك اٌؾ١ٛٞ األِج١ٍ١َ١ٓ / ط 

 .رّيط اٌقال٠ب اٌجىز١و٠خ ِع اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت ؽ١ش رمَٛ ثبِزظبطٗ عٓ ؽو٠ك ع١ٍّخ رَّٝ اٌزؾٛي  (   أ 

 عٕلِب رزؼبعف اٌجىز١و٠ب رَٕـ ِعٙب ثالى١ِل اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعبك اٌزوو١ت ، ٠ّٚىٓ إٔزبط أعلاك وج١وح ِٓ (  ة 

 .        اٌجىز١و٠ب اٌّزطبثمخ اٌّؾز٠ٛخ عٍٝ اٌجالى١ِل ِعبك اٌزوو١ت عٓ ؽو٠ك ع١ٍّخ االٍزَٕبؿ 

 رعوع اٌقال٠ب اٌجىز١و٠خ ٌٍّؼبك اٌؾ١ٛٞ األِج١ٍ١َ١ٓ ٌٍز١١ّي ث١ٓ اٌقال٠ب اٌزٟ اِزظذ اٌجالى١ِل ِٓ اٌقال٠ب اٌزٟ ٌُ  (  ط 

 .        رّظٗ ، ؽ١ش رّٛد اٌقال٠ب اٌزٟ ٌُ رّزض اٌجالى١ِل ٚرجمٝ اٌقال٠ب اٌجىز١و٠خ اٌّزؾٌٛخ اٌزٟ اِزظذ اٌجالى١ِل 

 

 

 

 

 

 

 



 إبراهيــــم رضــــوان.                  إعداد أ                                 10الوحدة   (الثاني عشر عام  )أحياء مراجعة 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -- 

 

  ؟DNA ِب اٌفبئلح ِٓ رور١ت رًٍََ – 12

  DNAرٛلع ٚظ١فخ اٌغ١ٓ ِٚمبهٔخ اٌغ١ٕبد ثزٍََالد ِّبصٍخ ٌىبئٕبد ؽ١خ أفوٜ ٚرؾل٠ل اٌطفواد أٚ األفطبء فٟ رًٍََ / ط 

  األطٍٟ ؟ ٠DNAؾلك رًٍََ لبٌت   و١ف– 13

  اٌَّزعٍّخ فٟ رفبعالد رؾل٠ل DNAرمطع عي٠ئبد / ط 

     اٌزًٍََ إٌٝ لطع طغ١وح ثبٍزقلاَ أٔي٠ّبد اٌمطع ٠قٍؾ 

  غ١و ِعوٚفخ ِع أٔي٠ُ ثٍّوح اٌؾّغ إٌٛٚٞ DNA     لطع 

  A ، T ، C     ِٕمٛص األوَغ١ٓ ، ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد األهثعخ

 ،     G ْٚرؼبف و١ّخ ل١ٍٍخ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد اٌٍِّٛٛخ ثأٌٛا  

 .      ِقزٍفخ ِٓ طجغخ اٌفٍٛهٍٕذ ، ٚثبكئخ 

       وٍّب كفً ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ل اٌّعلي اٌّؼبف ٌٗ اٌّبكح اٌّؼ١ئخ

      فٟ اٌشو٠ؾ اٌّزىْٛ ؽل٠ضبً ٠زٛلف اٌزفبعً ف١ٕزظ عٓ ٘نا 

 . ِزفبٚرخ فٟ اٌطٛي DNA     أشوؽخ 

  اٌّؼبفخ عٓ ؽو٠ك اٌفظً اٌىٙوثٟ اٌٙالِٟ رٛػع ٘نٖ األعياء فٟ عٙبى DNA     عٕلِب ٠ىزًّ اٌزفبعً ٠زُ فظً لطع 

  .DNA      آٌٟ ٌزور١ت رًٍََ 

 تفاعل البلمرة المتسلسل
  ف١ّب ٠َزقلَ رفبعً اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ؟– 1
 ٠DNAَزقلَ فٟ إٔزبط ِال١٠ٓ إٌَـ ِٓ ِٕطمخ ِؾلكح ِٓ عيء اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِعوٚف اٌزًٍََ الٍزقلاِٙب فٟ رؾ١ًٍ   /ط

  ِب ٟ٘ فطٛاد رفبعً اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ؟– 2
  اٌّواك َٔقٗ ، ٚأٔي٠ُ ثٍّوح اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِٕمٛص األوَغ١ٓ ، ١ٔٚٛو١ٍٛر١لاد DNAعيء ٠ٛػع :  1الخطوة  /ج 

 صُ ٠َقٓ األٔجٛة .  أؽبكٞ اٌشو٠ؾ لظ١و٠ٓ ١َّ٠بْ اٌجبكئ١ٓ فٟ أٔجٛة DNA     اٌؾّغ إٌٛٚٞ األهثعخ ، عيأٞ 
   .DNA     ٌفظً ٍٍٍَزٟ 

  .DNA اٌّواك َٔقٗ ، وّب رعًّ وٕمبؽ ثلا٠خ ٌزظ١ٕع DNA رعًّ وّىّالد ٌٕٙب٠بد عيء /ج  ِب فبئلح اٌجبكئبد ؟ :ً 

  ، ٚعٕلِب ٠جوك DNAرفظً اٌؾواهح شو٠طٟ  : 2الخطوة 

  .DNA        األٔجٛة ٠ّىٓ أْ رٍزظك اٌجبكئبد ثىً شو٠ؾ ِٓ 

          ٠عًّ عٙــبى آٌٟ ٠َّـٝ ِجـلي كهعـبد اٌؾـواهح ٌزل٠ٚـو

  .(هفع ٚففغ كهعبد اٌؾواهح  ).          األٔجٛة 

 رورجؾ وً ثبكئخ ثشو٠ؾ ٚاؽل ِٓ عيء اٌؾّغ   :3الخطوة 

  ، ٠مَٛ أٔي٠ُ ثٍّوح اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِٕمٛص DNA        إٌٛٚٞ 

  .DNA        األوَغ١ٓ ثئػبفخ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد إٌٝ وً شو٠ؾ ِٓ 

  ِوح إلٔزبط 40 إٌٝ 20         ٠زُ رَق١ٓ ٚرجو٠ل األٔجٛة آ١ٌبً ِٓ 
 .األطٍٟ DNA         ِال١٠ٓ إٌَـ عٓ 
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  ِب ِظله أٔي٠ُ ثٍّوح اٌؾّغ إٌٛٚٞ ِٕمٛص األوَغ١ٓ ؟:ش 

 (رزؾًّ كهعبد ؽواهح عب١ٌخ وبٌزٟ رع١ش فٟ ا١ٌٕبث١ع اٌَبفٕخ ٌّزٕيٖ ٠ٍٍٛزْٛ اٌٛؽٕٟ  )ثىز١و٠ب ِؾجخ ٌٍؾواهح / ط 

  ِب فٛائل رفبعً اٌجٍّوح اٌّزًٍََ ؟:ش 

 .٠َزقلِٗ اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌّقزجواد  ( 1/ ط 
 .٠َزقلَ فٟ اٌطت اٌشوعٟ فٟ رؾل٠ل ٠ٛ٘خ اٌّشزجٗ ثُٙ فٟ اٌمؼب٠ب اٌغٕبئ١خ  ( 2      
 .٠َزقلِٗ األؽجبء فٟ اٌىشف عٓ األِواع اٌّعل٠خ ِضً اإل٠لى  ( 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :التقنيــات الحيويـــة 
  ٟ٘ اٍزقلاَ ٕ٘لٍخ اٌغ١ٕبد إل٠غبك ؽٍٛي ٌٍّشىالد ثئٔزبط وبئٕبد ؽ١خ رؾًّ ع١ٕبد فو٠لح ِٓ وبئٓالتقنياث الحيويت – 1

 .                            ؽٟ أفو 

 . ٟ٘ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ثئكفبي ع١ٓ ِٓ وبئٓ ؽٟ أفو اللااناث الحيت المعذلت ووااياًا  – 2

  ِب فبئلح اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ؟ اموو أِضٍخ ع١ٍٙب ؟– 3

 ِضً اٌفئواْ ٚمثبثخ اٌفبوٙخ ٚكٚكح اٌوثلاء. رَزقلَ ألغواع اٌجؾش اٌج١ٌٛٛعٟ ، ٚألغواع ؽج١خ ٚىهاع١خ ٚرغبه٠خ / ط 
 (ٍٟ إ١ٌغبٌٔ  )     اٌوش١مخ 

  علك ثعغ األِضٍخ عٍٝ ؽ١ٛأبد ِعلٌخ ٚهاص١بً ؟– 4

 .اٌّبش١خ اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ثغوع رؾ١َٓ إِلاكاد اٌغناء ٚطؾخ اإلَٔبْ / - ط 
 .اٌّبعي اٌّعلي ٚهاص١بً ثغوع إٔزبط ِؼبك اٌضوِٚج١ٓ اٌضبٌش اٌنٞ ٠َزقلَ ٌّٕع رقضو اٌلَ أصٕبء اٌغواؽخ      - 
 . األٍّبن اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ٌىٟ رّٕٛ ثشىً أٍوع      - 
 .٠عىف اٌجبؽضْٛ عً إٔزبط اٌلعبط اٌوِٟٚ ِعلي ٚهاص١بً ٠ّزبى ثّمبِٚزٗ ٌألِواع      - 
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  علك ثعغ األِضٍخ عٍٝ إٌجبربد اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ، ِٚب اٌغوع ِٕٙب ؟– 5

 اٌمطٓ اٌّعلي ٚهاص١بً اٌّمبَٚ ٌغيٚ ؽشواد ٌٛى اٌمطٓ ، اٌفٛي اٌَٛكأٟ ٚفٛي اٌظ٠ٛب اٌنٞ ال ٠َجت هكٚك رؾ١ََٗ / ط 
 .       اٌجطبؽب اٌَىو٠خ اٌّمبِٚخ ألؽل أٔٛاع اٌف١وٍٚبد ألغواع رغبه٠خ 

 .      ٔجبد األهى اٌنٞ ٠ؾزٛٞ عٍٝ َٔت ِورفعخ ِٓ اٌؾل٠ل ٚاٌف١زب١ِٕبد اٌنٞ ٠مًٍ ِٓ ٍٛء اٌزغن٠خ فٟ كٚي آ١ٍب 
  .B      صّبه اٌّٛى اٌزٟ رٕزظ ٌمبؽبد ألِواع ِعل٠خ ِضً اٌزٙبة اٌىجل اٌف١وٍٟٚ 

 .      ٔجبربد رٕزظ ِٛاك ثالٍز١ى١خ لبثٍخ ٌٍزؾًٍ اٌؾ١ٛٞ 

  علك ثعغ األِضٍخ عٍٝ اٍزقلاِبد اٌجىز١و٠ب اٌّعلٌخ ٚهاص١بً ؟– 6

 رظ١ٕع األ١ٌَٛٔٓ ٚ٘وِٛٔبد إٌّٛ ِٚٛاك رن٠ت رقضو اٌلَ ، رجطئ ِٓ رىْٛ ثٍٛهاد اٌضٍظ عٍٝ اٌّؾبط١ً اٌيهاع١خ / ط 

 .     ٌؾّب٠زٙب ِٓ اٌزٍف فٟ اٌظم١ع ، ري٠ً ثمع إٌفؾ ٚرؾًٍ اٌمّبِخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


