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 انفصم األول : أجهسة انذعايت واحلركت .

 انعظاو 

اٌؼظبَ ٚاٌغؼبس٠ف ِٚب ٠شتجؾ ثٙب ِٓ 
 أٚتبس ٚأسثطخ تؼشف ثبٌزٙبص ا١ٌٙىٍٟ .

 مما يرتكب انعظى ؟؟

 ٠تأٌف ٔغ١ذ اٌؼظُ ِٓ  

 خال٠ب اٌؼظُ - 

 53ثشٚت١ٓ اٌىٛالر١ٓ %  -

 53أِالس ِؼذ١ٔخ  %  -

)وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ٚفٛعفبد 
 اٌىبٌغ١َٛ ( 

أِب اٌؼظُ ف١تشوت ِٓ ِٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ 
 األٔغزخ اٌؼظ١ّخ ّ٘ب :

 ٔغ١ذ اٌؼظُ اٌىخ١ف . -

 ) ٠ضٚد اٌزغُ ثبٌذػبِخ (      

 ٔغ١ذ اٌؼظُ اإلعفٕزٟ . -

 ) ٠ضٚد اٌزغُ ثبٌمٛح ٚاٌذػبِخ (  

  أها فً لة العظن فٍْجد :

 ٠ٕتذ خال٠ب اٌذَ اٌحّشاء (ٔخبع اٌؼظُ األحّش . )  -

 ٔخبع اٌؼظُ األطفش . ) ٠مَٛ ثتخض٠ٓ اٌذْ٘ٛ ( -

ػظبَ اٌطفً أعشع ّٔٛ خالي اٌفتشح ِٓ  •
عٕخ ٚرٌه ألْ  81اٌّشحٍخ اٌز١ٕٓ اٌٝ ػّش 

اٌّبدح اٌٛساح١خ اٌّٛرٛدح فٟ خال٠ب ػظبِخ 
 تٕمغُ ثغشػخ .
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 منى انعظاو

ٌٍٕخ إال أٔٙب رزحًّ ٚصْ اٌجسُ ٚػٕذِب ٌّٕٛ ػٕذِب ٌٌٛذ اإلٔسبْ ٌىْٛ ٍ٘ىٍٗ ػجبسٖ ػٓ غؼبسٌف 
ٌٚىجش فإْ اٌخالٌب اٌؼظٍّخ رحً ِحً اٌخالٌب اٌغؼشٚفٍخ ٌٚظجح ٍ٘ىٍٗ أوضش طالثخ ثسجت رشست 

 اٌىبٌسٍَٛ ٚاٌفسفٛس فٍٗ .

 وظائف انعظاو 

 انذًاٌح 

دًاٌح تؤيٍ انجًجًح انذًاٌح نهذياؽ وٌىفر انؼًىد انفمري انذًاٌح نهُخاع انشىكً فً دٍٍ تتى 
 انمهة وانرئتٍٍ تانمفص انصذري .

 انذركح 

تؼًم انؼضالخ انهٍكهٍح يٍ خالل اَمثاضها واَثساطها ػهى إَجاز دركح انؼظاو وتذوٌ انؼظاو ال 
 ٌستطٍغ اإلَساٌ انجهىش أو انىلىف أو انًشً وٌصثخ ػثارج ػٍ كتهح يكىيح يٍ انهذى .

 انتخسٌٍ

ذ األػصاب وانؼضالخ فً أداء وظائفها ػهى أكًم وجه تخسٌ انؼظاو األيالح انًؼذٍَح انتً تساػ
 كًا تخسٌ انذهىٌ انتً تستخذو كًصذر نهطالح .

 تكىٌٍ خالٌا انذو 

 ٌمىو َخاع انؼظى تئَتاج جًٍغ أَىاع خالٌا انذو تاإلضافح انى انصفائخ انذيىٌح .

 املفاصم

 كح .هً تركٍة ٌصم انؼظاو تؼضها انثؼض وانتً تًُخ انؼظاو انذٍىٌح وانذر

 وهً أرتؼح أَىاع :

 يفصم يذىري )فً انرلثح ( . -2               يفصم يُسنك ) فً انٍذ( . -1

 يفصم رّزي  )فً انركثح ( -4           يفصم كروي )فً انكتف(. -3
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 هشاشت انعظاو 

سؤ٠تٗ أٚ اٌشؼٛس ثٗ ح١ج ٠حذث ٔمض فٟ ٔغ١ذ اٌؼظبَ  ِشع داخٍٟ ال٠ّىٓ
 ثظٛسح تذس٠ز١خ ِتضا٠ذح ػٍٝ فتشاد ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌضِٓ .

 أحٕبء فٟ اٌؼّٛد اٌفمشٞ . -      أعراض هرض ُشاشح العظام

 ص٠بدح حزُ اٌجطٓ . -                         ٔمض فٟ اٌطٛي . -

 ؼظبَعٌٙٛخ وغش اٌ -      أٌُ اٌظٙش ٚاٌّفبطً . -

 أسثاب هرض ُشاشح العظام :

 أمطبع )اٌذٚسح اٌشٙش٠خ ( اٌطّج فٟ عٓ ِجىشح .* 

 * اٌح١ّخ اٌغزائ١خ اٌتٟ تحتٛٞ ػٍٝ ٔغجخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌىبٌغ١َٛ .

 * اٌتذخ١ٓ .        * تٕبٚي اٌّششٚثبد اٌىح١ٌٛخ .

 * ػذَ ِّبسعخ اٌش٠بػخ .    اٌّٛرٛد فٟ اٌمٙٛح . اٌىبف١ٓ* اإلوخبس ِٓ تٕبٚي 
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 الْلاٌح هي ُشاشح العظام عي طرٌك الغذاء

 تٕبٚي االغز٠خ اٌغ١ٕخ ثبٌىبٌغ١َٛ ٚف١تب١ِٓ د .  •

تحذ٠ذ و١ّخ األغز٠خ اٌغ١ٕخ ثبٌفغفٛس لذس اإلِىبْ حتٝ ال٠إحش ػٍٝ اِتظبص  •
 اٌىبٌغ١َٛ .

 ػذَ اإلفشاؽ فٟ تٕبٚي اٌجش٠ٕٚبد ، ٚرٌه ٌتم١ًٍ فمذاْ اٌىبٌغ١َٛ ػٓ ؽش٠ك اٌجٛي . •

 فٟ تٕبٚي األِالس  اإلػتذاي •

 ِضاٌٚخ اٌش٠بػخ اٌخف١فخ وبٌّشٟ ٚاٌغجبحخ . •

 اإللالي ِٓ تٕبٚي إٌّجٙبد وبٌشبٞ ٚاٌمٙٛح . •

 اٌتؼشع ألشؼخ اٌشّظ ػٕذ اٌششٚق ٚاٌغشٚة . ●    اإلػتذاي فٟ تٕبٚي اٌذْ٘ٛ. •

 ارشاداث نهًحافظت عهى صحت اجلهاز اهليكهي  

 ثبٌجشٚت١ٕبد ٚاٌىٍغ١َٛ ٚاٌفغفٛس . اٌحشص ػٍٝ تٕبٚي األغز٠خ اٌز١ذح اٌغ١ٕخ -8

 ِّبسعخ اٌتّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ . -2

 اٌزٍٛط رٍغخ طح١حخ ٚطح١خ أحٕبء اٌذساعخ ٚػٕذ تٕبٚي اٌطؼبَ . -5

 أحٕبء حًّ األش١بء ثح١ج تىْٛ ثظٛسح ع١ٍّخ ٚطح١خ . االٔتجبٖ -4

 تقنياث حذيثت نتشخيص إصابت انعظاو واملفاصم

 العظام الوتعرض لإلصاتح سثة اإلصاتح  ًْع اإلصاتح

 ػظّخ اٌىبحً فٟ اٌمذَ ٔت١زخ تّضق األسثطخ اإللتْاء

ٔت١زخ اثتؼبد اٌؼظُ ػٓ  اإلًسالق
 اٌّفظً

 ػظّخ اٌغبػذ

 ر١ّغ ػظبَ اٌزغُ أفظبي اٌؼظُ ػٓ األخش الكسر

 

 ُّذٍ اإلصاتح لد تكْى كسرا أّ التْاء أّ اًساللا للعظن هي هكاًَ 
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اٌؼظُ ٔزٍجخ ٌزّضق األسثطخ ،ِّب ٌسجت أٌّب شذٌذا ٚأوضش اٌؼظبَ رؼشػب ٌٙزا إٌٛع ِٓ  ٌذذث انتىاء
 اإلطبثبد ػظّخ اٌىبحً فً اٌمذَ 

فٍحذس ػٕذِب ٌجزؼذ اٌؼظُ ػٓ اٌّفظً ِضً أضالق ػظّخ  أيا االَسالق
 اٌسبػذ ػٓ ِىبٔٙب .

األشؼح ٌزُ رشخٍض إطبثبد اٌؼظبَ ثأوضش ِٓ ؽشٌمخ فٍّىٓ اسزخذاَ  
ٚ٘زٖ االشؼخ رخزشق االٔسجخ ٌىٕٙب ال رخزشق اٌؼظبَ ٚثزٌه رزىْٛ  نسٍٍُحا

 طٛسح اٌؼظبَ 

ٚػٕذ اٌزظٌٛش رٛػغ سزشح ِٓ اٌشطبص ػٍى االِبوٓ غٍش اٌّظبثخ الْ 
اٌشطبص ٌّزض االشؼخ اٌسٍٍٕخ ِٚٓ أجً حّبٌخ األجضاء غٍش اٌّطٍٛة 

 رظٌٛش٘ب 

١ٕخ اٌتظ٠ٛش ثبٌش١ٔٓ اٌّغٕبؽ١غٟ ح١ج ٠ّىٓ ثٙزٖ اٌتم
 تظ٠ٛش االٔغزخ ا١ٌٍٕخ ٚ اٌظٍجخ ػٍٝ حذ عٛاء

رٙبص تٕظ١ش اٌّفبطً ٠ّٚىٓ ثٛاعطتٗ تحذ٠ذ ِىبْ ئطبثخ اٌّفبطً ٚعجت األٌُ 
 ف١ٙب ٚتشخ١ظٗ ٠ّٚىٓ اعتجذاي اٌّفظً اٌطج١ؼٟ ثّفظً طٕبػٟ

 

 اختثر فِوك؟

 اوتت اٌظ١غخ اٌى١ّبئ١خ ٌىشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ ٚفٛعفبد اٌىبٌغ١َٛ-1

 ِب االغز٠خ اٌتٟ ٠ّىٓ أْ تغبػذ ػٍٝ ّٔٛ ٚعالِخ اٌؼظبَ -2 

 ً٘ ٕ٘بن ؽش٠مخ أخشٜ ٌتم٠ُٛ اٌؼظبَ-5 
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 اجلهاز انعضهي

 ًُ ًسٍج ٌؤدي اًمثاضَ ّاًثساطَ إلى اًجاز ّظٍفح حركٍح فً الجسن انعضهت:

 
 أنىاع انعضالث

 : حالحخ أٔٛاع سئ١غخ ِٓ اٌؼؼالد فٟ ارغبِٕب ٠ٟ٘ٛرذ  •

 اٌؼؼالد اٌٍّغبء ٚاٌتٟ تجطٓ اٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ   •

 اٌؼؼٍخ اٌمٍج١خ ٟ٘ ٔٛع خبص ِٓ اٌؼؼالد ِٛرٛدح فمؾ فٟ اٌمٍت  •

 ٚاٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ اٌّشتجطخ ثبٌؼظبَ •

اٌؼؼالد اٌٍّغبء ٚاٌمٍج١خ ػؼالد الاساد٠خ اٞ تٕمجغ ٚتٕجغؾ دْٚ اسادح االٔغبْ  •
 فٟ رٌه 

 اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ )اٌّخططخ( اساد٠خ ثشىً ػبَ   •

ٚثّب إٔب ٔتحذث ػٓ ارٙضح  اٌحشوخ عٕتطشق ثبٌتفظ١ً اٌٝ اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ وٛٔٙب  •
  ٌٙب دٚس اعبعٟ فٟ حشوخ اٌزغُ
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 كيف حتذث احلركت؟
تمَٛ اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ ثّئبد اٌحشوبد االساد٠خ ِخً اٌّشٟ ٚاٌىتبثخ  •

غ١ش٘ب فؼٕذِب تشغت ثتحش٠ه أٞ ػؼٛ اسادٞ ٚاٌغجبحخ ٚاٌؼحه ٚاٌجىبء ٚ
فٟ رغّه فبْ اشبسح وٙشثبئ١خ ػظج١خ ٔتمً ِٓ اٌذِبؽ اٌٝ خال٠ب 

اٌؼؼالد ا١ٌٙى١ٍخ فتغتز١ت ٘زٖ اٌؼؼالد ثبالٔمجبع ٚاالٔجغبؽ ِحذحخ 
 اٌحشوخ اٌّطٍٛثخ

•   
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فؼٕذِب تمجغ اٌؼؼٍخ فبْ ؽٛي  تشتجؾ اٌؼؼالد ثبٌؼظبَ ثٛاعطخ االٚتبس  •
ربرثب اٌؼظُ فٟ اٌزٙخ االخشٜ ِٓ استجبؽ اٌٛتش اٚ اْ اٌؼظُ اٌٛتش ٠مظش 

 ػٍٝ اعتمبِتٗ ٠جمٝ

تؼًّ اٌؼؼالد اح١بٔب ػىظ ثؼؼٙب ثؼؼب فّخال تٛرذ فٟ اٌزساع ػؼٍتبْ  •
 ػؼٍخ راد ساع١ٓ 

تؼًّ ػىظ ػؼٍخ راد حالحخ سؤٚط فٟ اٌزساع فؼٕذِب تمجغ اٌؼؼٍخ  راد  •
 اٌشاع١ٓ ٔتجغؾ اٌؼؼٍخ راد اٌخالث 

•  

 نعضهت اهليكهيتتركيب ا
 

 تتشوت اٌؼؼٍخ ِٓ حضَ ِٓ اال١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ  •

 ا١ٌٍف اٌؼؼٍٟ ٠تىْٛ ِٓ حضَ دل١مخ ِٓ ا١١ٌٍفبد اٌؼؼ١ٍخ  •

ا١١ٌٍف اٌؼؼٍٟ اٌٛاحذ ٠تىْٛ ِٓ خ١ٛؽ ثشٚت١ٕ١خ سف١ؼخ تؼشف  ثخ١ٛؽ   •
 االوت١ٓ ٚخ١ٛؽ ثشٚت١ٕ١خ ع١ّىخ تؼشف ثخ١ٛؽ ا١ٌّٛع١ٓ 

تذػٝ وً ٚاحذح ِٕٙب ثبٌمطؼخ تٕتظُ اٌخ١ٛؽ اٌجشٚت١ٕ١خ فٟ ٚحذاد  •
  اٌؼؼ١ٍخ
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 انيت انقباض انعضهت:
 ٌفسش االٔمجبع اٌؼؼًٍ ٔظشٌخ اٌؼًّ االٔضاللً ٌٍؼبٌٍّٓ ٘ىسًٍ ٚ٘بٔسْٛ •

فؼٕذِب رٕمجغ اٌؼؼٍخ اٌّخططخ رٕضٌك فً ٌٍٍفبرٙب خٍٛؽ االوزٍٓ اٌشفٍؼخ ثٍٓ خٍٛؽ اٌٍّٛسٍٓ   •
 اٌسٍّىخ ثفؼً اٌشٚاثؾ اٌؼشػٍخ

ثؼؼّٙب ثؼؼب فزؼٍك إٌّطمخ شجٗ اٌّؼٍئخ ٌٚمظش ؽٛي إٌّطمخ ِٓ  Zفٍمزشة حبجضا   •
 اٌٍحٍّخ ٌٚضداد سّىٙب ِحذصب االٔمجبع اٌؼؼًٍ 

ػٓ ثؼؼّٙب فززجبػذ خٍٛؽ االوزٍٓ ػٓ   Zٚػٕذِب رٕجسؾ اٌؼؼٍخ اٌّخططخ ٌزجبػذ حبجضا   •
ؼزّخ اٌى خٍٛؽ اٌٍّٛسٍٓ ٌٚمً سّه اٌمطؼخ اٌٍحٍّخ ٌٚضداد ؽٌٛٙب ٚرؼٛد االِبوٓ اٌّؼٍئخ ٚاٌّ

  اِبوٕٙب اٌسبثمخ ِحذصخ االٔجسبؽ اٌؼؼًٍ
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 استهالك انطاقت اثناء نشاط انعضهت:

تحتبد اٌؼؼٍخ اٌٝ ؽبلخ فٟ ػ١ٍّخ تمبسة خ١ٛؽ االوت١ٓ ٚ ا١ٌّٛع١ٓ  •
وّب اْ اٌؼؼٍخ تغتخذَ  ATPٚتجبػذ٘ب ٚاٌتٟ تحظً ػ١ٍٙب ِٓ ِشوت 

ثشىً اعبعٟ عىش اٌزٍٛوٛص فٟ تحش٠ش اٌطبلخ ٚ ٕ٘بن ِظبدس أخشٜ 
 ٌٍطبلخ

 فٛعفبد اٌىش٠بت١ٓ •

 اٌزال٠ىٛر١ٓ:ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ ٔشبء ح١ٛأٟ ِخضْ فٟ اٌىجذ ٚاٌؼؼالد •

 : منى انعضهت وضعفها

 اٌؼؼالد ٠ّىٓ اْ تىجش ٠ّٚىٓ اْ تظغش  •

ٕٟ ثبٌجشٚت١ٕبد ٠ؼّالْ ػٍٝ تم٠ٛخ فبٌتّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ ٚاٌغزاء اٌز١ذ اٌغ •
 اٌؼؼالد ٚص٠بدح حزّٙب 

فٟ ح١ٓ اْ اٌتٛلف ػٓ ِّبسعخ اٌش٠بػخ ٚتٕبٚي اٌغزاء غ١ش اٌظحٟ ٠غجت  •
  ػّٛس ٚػؼف اٌؼؼالد

 متارين تقىيت ومنى انعضالث

 تّبس٠ٓ اٌتٕفظ - •

 تّبس٠ٓ اٌتحًّ - •

 ٚاٌىبٌغ١َٛاْ افتمبس اٌغزاء ٌجؼغ اٌّؼبدْ ِخً اٌظٛد٠َٛ ٚاٌجٛتبع١َٛ  •

اٚ فمذاْ ٘زٖ اٌؼٕبطش ِٓ خالي اٌؼشق اٚ اٌتٛتش اٚ اٌّشع ٠ؼشع اٌؼؼالد   •
 ٌالطبثخ ثجؼغ االِشاع ِخً اٌتشٕذ اٌؼظجٟ 

وّب تٍؼت اٌّٛاد اٌجشٚت١ٕ١خ اٌتٟ ٠حظً ػ١ٍٙب ِٓ اٌغزاء دٚس سئ١غٟ فٟ  •
ّٔٛ اٌؼؼالد ح١ج تّذ اال١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ ثبألحّبع اال١ٕ١ِخ اٌؼشٚس٠خ ٌّٕٛ 

 ؼالداٌؼ
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 هذـــاجل
وجُ  4َ ِشثغ ، ٚٚصٔٗ حٛاًٌ 2ٌؼزجش جٍذ اإلٔسبْ أوجش ػؼٛ فً جسُ اإلٔسبْ ، حٍش رجٍغ ِسبحزٗ 

. 

 * ؽجمخ األدِخ . ٌٚزىْٛ جٍذ اإلٔسبْ ِٓ ؽجمزٍٓ سئٍسٍزٍٓ ّ٘ب :* ؽجمخ اٌجششح .

 . ٕٚ٘بن ؽجمخ دٍٕ٘خ أسفٍّٙب

 

 طثمح الثشرج

ًٚ٘ ػجبسح ػٓ ؽجمخ سلٍمخ جذا ٚخبٌٍخ ِٓ األػظبة ٚاألٚػٍخ اٌذٌِٛخ ٌٙزا الٔزأٌُ ػٕذ رؼشػٕب 
 ٌخذٚش ثسٍطخ .

رٕشأ خالٌب اٌجششح ِٓ ؽجمخ األدِخ . ػٓ ؽشٌك االٔمسبَ فً األدِخ ٚػٕذ ٔؼجٙب رزذسط اٌى أػٍى 
 دخٛي اٌجىزٍشٌب . ٌمَٛ اٌجٍذ ثحّبٌخ األحشبء اٌذاخٍٍخ فً اٌجسُ ِٓ  ٌزشىً ؽجمخ اٌجششح .

 طثمح األدهح

 رؼًّ ٘زٖ اٌطجمخ وٛسبدح ٌحّبٌخ أػؼبء اٌجسُ , ٚرٛجذ رحذ ؽجمخ اٌجششح ٚفٛق اٌطجمخ اٌذٍٕ٘خ .

رحزٛي ؽجمخ األدِخ ػٍى األػظبة ٚاألٚػٍخ اٌذٌِٛخ ٚأٌؼب رحٛي ػٍى اٌغذد اٌؼشلٍخ ٚثظٍالد 
 اٌشؼش ٚاٌغذد اٌذٍٕ٘خ .
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 وظائف اجلهذ

 خ حشاسح اٌجسُ .اٌّحبفظخ ػٍى دسج -1

 ثٛجٛد ػٛء اٌشّس .  Dاٌّسبّ٘خ فً أزبط فٍزبٍِٓ -2

 اٌخالٌب اٌٍّزخ رمَٛ ثذٚس اٌحّبٌخ .ِضً اٌخالٌب اٌزً رىْٛ ٔٙبٌبد أظبفشن رؼًّ ػٍى حّبٌخ األطبثغ  -3

 ٌزُ اٌٍّس ٚاالسزجبثخ ٌٍحشاسح ٚاٌجشٚدح ِٓ خالي اٌجٍذ . -4

 انغذد انؼرلٍح 

ػجبسح ػٓ غذد لٌٕٛخ رفشص إفشاصارٙب خبسط اٌجسُ ػٓ ؽشٌك لٕبح  ٚرسّى ٘زٖ  اإلفشاصاد ثبٌؼشق ٚ٘ٛ 
 ِحٍٛي ِبئً ِخفف ٌحزٛي ػٍى ثؼغ اٌّٛاد اٌؼبسح 

 أهًيت انغذد انعرقيت 

 ثثاخ درجح درارج انجسى  -1 

 إخراج انًىاد انضارج يثم انؼرق  -2 

اٌزي ٌزجخش فٍسزّذ دسجخ اٌحشاسح ِٓ اٌجٍذ فزٕخفغ دسجخ رفشص اٌغذد اٌؼشلٍخ وٍّخ ٚافشح ِٓ اٌؼشق 
 حشاسرٗ ٚ٘ىزا رمَٛ غذد اٌزؼشق ثخفغ دسجخ حشاسح اٌجسـُ  

 إصابات اجللد

 ػجبسح ػٓ اػطشاة جٍذي ٌزٍّض ثبٌحىخ ٚاإلٌزٙبة ٚاٌجششح رىْٛ جبفخ ٍِٚزٙجخ . : األكسٌوا 

 ٚاالٌزٙبة اٌجٍٕٛي .ٚرٕمسُ اٌى لسٍّٓ ّ٘ب : اٌزٙبة اٌجٍذ األوضًٌّ اٌخبسجً 

 ٕٚ٘بن ِب ٌسّى ثبألوضٌّب اٌمشطٍخ ٚاألوضٌّب اٌذٚاًٌ ٚرحذصبْ غبٌجب ػٕذ اٌّسٍٕٓ .

 :سرطاى الجلد

 ٌحذس ٔزٍجخ ٌٍزؼشع ٌٍشّس ٌفزشاد ؽٌٍٛخ دْٚ اسزخذاَ ِٛاد ٚالٍخ ٌٍجٍذ ِٓ اٌشّس.

 :الحرّق

 ارٍف اٌحشق ِسبحخ وجٍشح ِٓ اٌجٍذ.ًٚ٘ اٌؼذٚ األٚي ٌٍجٍذ ،فّضال لذ رٙذد حٍبح االٔسبْ ثبٌّٛد إرا 

 غبٌجب ِب رٍزئُ ٚحذ٘ب ٚٔبدسا ِب رحزبط اٌى رذخً جشاحً.     الجرّح:
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 العٌاٌح تالجلد

  اْ ارجبػه ثؼغ اٌؼبداد اٌظحٍخ ٌجٕجه اٌىضٍش ِٓ اٌّشىالد اٌزً ٌّىٓ اْ رحذس ٌٍجٍذ
 ِٚٓ ٘زٖ اٌؼبداد

  ٗاوً اٌغزاء اٌظحً اٌغًٕ ثبٌخؼشٚاد ٚاٌفٛاو 
 ٌّبء إٌظٍف ٚثىٍّخ وبفٍخ ششة ا 
  اٌزؼشع ٌٍشّس ٌفزشح لظٍشح ٚرجٕت اٌزؼشع ٌٍشّس فً اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ اٌسبػخ

خ اٌشّس لٌٛخ جذا فً ٘زٖ اٌؼبششح طجبحب حزى اٌسبػخ اٌضبٍٔخ ظٙشا حٍش رىْٛ اشؼ
 اٌفزشح 
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