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ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

ةامح ةعماج

يرطيبلا بطلل يناقتلا دهعملا

١ تايليفطلا ملع ةدام ررقم

ةيناثلا ةنسلا طلالب

ةيلسانت ةياعر صاصتخا

يلمعلا ءزجلا

ةفرع اهم :د. ررقملا ةسّردم

٢٠١٩/٢٠١٨م يساردلا ماعلا
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األلو لصفلا

ةيليفطلا جامخ األ صيخشت قئارطو سسأ

: تايليفطلا جراخم

امأ مسجلا يف اهلفطت ناكمب ةطبترم يهو قرط ةدعب يجراخلا طسولا ىلإ تايليفطلا حرطت
هيف اهدوجول يجراخلا طسولا ىلإ اهلصوي ذفنم ىلإ جاتحت فال ةيجراخلا تايليفطلل ةبسنلا ب

دحأب وأ اهلكشب امإ مسجلا نم جرختل هكلست كلسم ىلإ جاتحت يهف ةيلخادلا تايليفطلا امأ
: جراخملا هذهو اهلفطت راوطأ

و تايطيرشلا لثم ةيوعملا تايليفطلا بلغأ اهتطساوب جرخت : ةيمضهلا ةانقلا تاغرفم _١
أ دبكلا يف لفطتت يتلا ةيدبكلا ةقروتملا لثم ىرخأ ءاضعأ يف تايليفط ،وأ تابوقثملا

نع يمضهلا زاهجلل لصتو يسفنتلا زاهجلا ىلع لفطتت يتلا ةينامرتسولا لسانملا ةيبناجو
٠ موعلبلا قيرط

ةيومدلا تاقشنملا لثم تابوقثملا و ةيلبهملا ةرعشملا اهكلست : ةيلسانتلا ةيلوبلا تاغرفملا _٢

ةيبناج ضويب لثم ةيفن واأل ةيوئرلا تايليفطلا اهتطساوب جرخت : ةيفن األ تازرفملا و عشقلا _٣
يفن األ ربنلا تاقريو ةينامرتسولا لسانملا

جرخت ،وأ ةينيدملا ةنينتلا لثم ةلعاف تايليفطلا ضعب هكلست : ةباصملا ةجسن واأل دلجلا _٤
. تاروصتملا لثم مدلل ةصاملا لجر األ تايلصفم ةطساوب هلعفنم هربع

ةيرادعلا ةسيكلا ، ةيرقبلا ةبنذملا ةسيكلا : جارخ اال ةميدع تايليفط _٥

: يليفطلا صحفلل ةذوخأملا تانيعلا

: تانيعلا ذخأ دنع ةيلا تلا األروم ةاعارم بجي

. يربخملا صحفلل ةبسانملا ةنيعلا رايتخا _١

. ةبسانملا ةقيرطلا رايتخا _٢

. اهجراخمو تايليفطلا دوجو ناكمب صحفلا ءارجا ىلع مئاقلا ةربخو يعو _٣
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. يربخملا لمعلا ب يصاصتخا ةنيعلا ذخأب موقي نأ لضفي -٤

. ضرملا ريس ةرتف خالل ةنيعلا ألذخ بسانملا تقولا رايتخا -٥

. ةجلا عملا لبق نوكي نا بجي يليفطلا صيخشتلا فدهب تانيعلا ذخأ -٦

لوصح وأ تانيعلا برخت ةعرسل كلذو ربخملا ىلا ةعرسب تانيعلا لا سرا ىلع لمعلا -٧
ةيليفطلا فيرات لااأل كشأ يف تاريغت

. ليوط تقول صحفلا اهيف لجؤي يتلا حلااالت يف ةظفاح ةدام ةفاضا بجيو

دارملا هبشملا دارملا ، اهذخأ خيرات ، ةنيعلا عون ) ربخملا ىلإ ةلسرملا ةنيعلا ب فيرعتلا بجي -٨
.( همدختسملا تاج ،وعلاال ةصحف

: يليفطلا صحفلل هذوخأملا تانيعلا عاونأ

..... ةيدبكلا ناديدلا لثم ةقحلملا ءاضع واأل يمضهلا زاهجلا تايليفط نع فشكلل : زاربلا _١

. تاروصتملا لثم ةيطيخلا ناديدلا ضعب وا ةيومدلا باألويلا ةباص نعاال فشكلل : مدلا _٢

. ةيومدلا تاقشنملا ضويب نع فشكلل : لوبلا -٣

. ةينامرتسولا لسانملا ةيبناج ناديدب ةباص نعاال فشكلل : عشقلا -٤

ءاشح األ نموا ، ةينامشللا ب ةباص نعاال فشكلل ةيدلجلا تاحرقتلا :نم تاخاطل ريضحت -٥
. ةيدنقلا ةسوقملا نع فشكلل ةيلخادلا

. ةيدنقلا ةسوقملا ب ةباص نعاال فشكلا فدهب الت ضعلا نم اهيلع لوصحلا متي : تاعزخلا -٦

. تايرشقلا ،واألويلا،و ناديدلا ضويبب برشلا هايم ثولت نع فشكلل : ءاملا -٧

: ةيليفطلا جامخ األ صيخشت قئارط

: ًايربخمو ًايريرس اهضارمأو تايليفطلا صيخشت متي

:( يكينيلك (اإل يريرسلا صيخشتلا -1

و ةيطمنلا اميس وال يوثلا ىلع رهظت يتلا ةيضرملا ضارع األ ةساردب كلذ متيو
.... سفنتلا قيضو ، دلجلا تحت ءاقستسإ ، ةيومد تافوزن عم لا هسإو لا هسإ ) اهنم ةيجذومنلا

.( اهريغو

: يربخملا صيخشتلا -2

: ًارشابم ريغ ،وأ ًارشابم ًامومع يربخملا صيخشتلا نوكيو

كلذو ةيلسانتلا اهتاجتنم وأ اهسفن تايليفطلا ىلع ناهربلا ب كلذ متيو : رشابملا صيخشتلا أ-
: يلي ام قفو

وأ ةيطيرشلا ناديدلا عطق ىلع روثعلا نكمي كلذبو :( ةدرجملا نيعلا (ب ينايعلا صحفلا -1
.ً ثمال رفصلا ناديد

وأ ضيبلا تاسيك وأ ضويبلا دوجو صيخشتلا نم عونلا اذه تبثيو : يرهجملا صحفلا -2
. ةيجراخلا تايليفطلا و ناديدلا وأ تاقريلا

عرازملا يف ًايربخم اهراثكإ دعب تايليفطلا ىلع ناهربلا نكمي :ذإ يعرزلا صيخشتلا -3
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.( تاتبنتسملا )

و نارئفلا ك ةبرجتلا تاناويح يف تايليفطلا راثكإ كلذ ينعيو : يحيقلتلا صيخشتلا -4
. اهفشك مث عدافضلا

دعب لقانلا يحلا نئاكلا يف ببسملا يليفطلا فشك ىلع كلذ دمتعيو : يئاوثلا صيخشتلا -5
. ًايبيرجت هجمخ متي نأ

نع ةجتانلا ةفلتخملا الت عافتلا و تاريغتلا ةساردب كلذ متيو : رشابملا ريغ صيخشتلا ب-
: ةيطلخلا وأ ةيجيسنلا اميس وال يوثلا يف هلعفو يليفطلا دوجو

.( امهريغو تاحرقت وأ ماروأ ) ةنيعم ةيجيسن تاريغت ةدهاشم : يجيسنلا صيخشتلا -1

لئاوسو خأالط يف ثدحت يتلا الت دبتلا ديكأت ىلع دنتسي وهو : يطلخلا صيخشتلا -2
: ىلإ اهميسقت نكميو ، مسجلا

تايركلا صقن ،وأ ضيبلا تايركلا ةدايزك مدلل ةيوركلا ةغيصلا يف تاريغت : ةيولخ تاريغت -1
. اهريغو ءارمحلا

. يحطسلا رتوتلا الف تخاك : ةيئايزيف تاريغت -2

. يعاخنلا لئاسلا يف ةنيعم ( دراوش ) عافتراك ةيئ: ايميك تاريغت -3

مدختستو ، ممتملل ةتّبثم وأ حةّلا وأ ةبّسرم وأ ةّصار دادضأ لكشتب كلذو : ةيعانم تاريغت -4
(IFAT, تارابتخ اال هذه نمو ، ناديدلا و األويلا صيخشت يف ةيعانملا ةيلوصملا تارابتخ اال

.ELISA)

يناثلا لصفلا

زاربلا صحف

زاهجلا واهتاقحلمو ةيمضهلا ةانقلا بيصت يتلا تايليفطلا صيخشتل زاربلا صحف ىرجي
. زاربلا عم ةطشنلا وأ ةيسيكلا راوط وااأل تاقريلا وأ ضويبلا جرخت ثيح يسفنتلا

: تانيعلا عمج قرط أ-

ناويحلا الف تخاب اهعمج قرط فلتختو بئاوشلا نم ةيلا خو ةجزاط ةنيعلا نوكت نأ لضفي
: يفف

ذخؤت ،وا يميقتسملا سجلا ءانثأ ةرشابم ميقتسملا نم زاربلا ةنيع ذخؤت : ةريبكلا تاناويحلا
. ةيضر األ ىلع ةلوزن روف ثيدحلا ثورلا نم ةنيعلا

وأ جرشلا ةحتف ربع عباص لااأل خداب كلذو ، ناويحلا ةراثا نكمي : ةريغصلا تاناويحلا
دخؤت محاوللا يغو ، ئفادلا ءاملا وأ يجولويزيفلا لولحملا نم ةيجرش ةنقح ناويحلا ءاطعا

. ةرشابم صحفللةرارحلا نازيم ىلع ةقلا علا ةليلقلا زاربلا ةيمك

. ةريظحلا ةيضرأ نم ثيدحلا قرزلا عمجي : نجاودلا

اهيلع لوصحلا تقو نم األرثك ىلع ةعاس فصن خالل وا ًاركبم ةنيعلا صحف نوكي نأ بجي
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ربخملل عيرسلا لوصولا ناك حلا يفو طشاونلا لا كشأ يف تاريغت لوصحو اهبرخت ةعرسل
: اهنمو ةنيعلا ىلإ ةظفاحلا ليلا حملا دحأ ةفاضا بجي رذعتم

ظفحيو . نيلا مروف +٣٠لم ماعط حلم +٣٠غ ءام رتل جزمب رضحي :Barbagalao3% لولحم -١
. نيعوبسأ نع ديزت ال ةدمل ةنيعلا لولحملا اذه

، ةيريمي (اال ةيضيبلا تاسيكلا ظفحل مدختسي : مويساتوبلا تامورك يناث %٢-٢،٥ لولحم -٢
. رهشأ ثالةث ةدمل ةيوئم ةجرد ةعبرأ ةجردلا دنع ( ةيفخلا تايغوبلا

ءام. لم ٢٥+ نيرسيلغ +٥لم نيلا مروف نم:٥لم فلؤم جيزم -٣

اهب: ةيوئرلا ناديدلا صيخشت دارملا تانيعلا

رفص نيب ةرارح ةجرد يف اهظفح بجوتي نكلو اهل ةظفاح ةدام يأ ةفاضا مدع بجي
. نكمم تقو برقأ يف اهصحف متي ىتح ةيوئم ةجرد نيعبرأو

.(٤:١) ةسبنب زاربلا ةنيعل ةظفاحلا ةداملا ةفاضا بجي : ةظح مال

: ةنيعلا ةنونع ب-

اآليت: ةباتكب ربخملا ىلإ ةلسرم ةنيع لكب فيرعتلا بجي

بحاص مسا وا ةعرزملا مسا ، هرمع ، ةيجذومن ةعرزم نم ناك اذا ةمقر ، هسنجو ناويحلا عون
نع تامولعم ، اهصيخشتل صحف ءارجإ دارملا و اهب هبتشملا ضارم ،األ ةناونع ، ناويحلا

. اهخيراتو تاجلا عملا

: ةنيعلا صحف ت-

ماوقلا و نوللا ثيح نم صحفتو يئوض ردصم تحت ةنيعلا عضوت : ةدرجملا نيعلا ب صحفلا -١
دق يتلا ةيعيبطلا ريغ تانوكملا نع ثحبيو دي ةسدعو يجاجز بيضق لا معتسابو ةحئارلا و
ةقص ملاال زاربلا ةنيع راتخت يرهجملا صحفلا دنعو طاخملا و مدلا امها ةيضرم اهلدالهل نوكي
ىلإ كلذك هابتن اال بجيو تدجو نإ تايليفطلا نم نكمم ددع ربكأ يوحت ألاهن تاريغتلا هذهل
دنع فغنلا تاقري وأ ةدوسمملا ناديدلا و محاوللا دنع ةصاخ ةيطيرشلا ناديدلا عطق دوجو

. ليخلا

: زاربلل يرهجملا صحفلا -٢

: ةرشابملا ةخطللا ةقيرط -١

وأ ناسن اإل دنعو نجاودلا وأ محاوللا لثم ةريغصلا تاناويحلا دنع ةقيرطلا هذه مدختست
وا ةطشانلا لا واألكش ةيضيبلا لا نعاألكش فشكلل كلذو ، ةليلق زاربلا ةيمك نوكت امدنع

لألويلا. هسيكتملا

. ةفيظن ةيجاجز ةحيرش ىلع يجولويزيفلا لولحملا نم ةرطق عضوت -١

تاريغت اهيلع رهظت يتلا ةقطنملا نم يجاجز بيضق ةطساوب زاربلا نم ةليلق ةيمك ذخؤت -٢
فافش هبش قلعم نوكتل يجولويزيفلا لولحملا ب ًاديج جزمتو ، ةدرجملا نيعلا ب ةظوحلم

. ةموضهملا ريغ داوملا وأ ةريبكلا ءازج األ دعبتستو

. ًابرهجم صحفتو ةنبعلا ب قصتلت ىتح ًاديج طغضتو ةفيظن ةيجاجز ةرتاسب ةنيعلا ىطغت -٣
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دعب يعملا نم ةنيعلا ذخؤت ةحوبذملا وأ ةقفانلا نجاودلا دنع ةيريمي باإل ةباص اإل صيخشتل
يف ةيجاجز ةحيرش ىلع عضوتو يطاخملا ءاشغلا نم ةطشك ءارجإو تايوتحملا داعبتسا
يفو ، ًايرهجم صحفتو ةيجاجز هرتاسب ىطغت مث ًاديج جزمتو يجولويزيف لولحم نم ةطقن

. سارع األ تادلوم وأ ةيضيبلا تاسيكلا وا تامسقتملا ىلع ناهربلا نكمي ةلا حلا هذه لثم

طيسب ءزج اال صحف نكمي ال وه:هنأ ةرشابملا ةخطللا ةقيرط هذه يف يسيئرلا بيعلا نإ
. هنكمم هتسارد نوكتل ًادج قيقر نوكي نأ بجي قلعملا ألن كلذو زاربلا نم

: ميوعتلا ةقيرط -٢

و ضويبلا نيب يعونلا هنزو طسوتي لولحم يف زاربلل قلعم ريضحت ىلع ةقيرطلا هذه دمتعت
مظعم نع فشكلل مدختستوةيزاربلا اياقبلا بسرتتو ضويبلا وفطت ثيح ، ةيزاربلا اياقبلا
سايكأ نعو ، سأرلا تاكوشموةيدبكلا ناديدلا ضعبوةدوسمملا و ةيطيرشلا ناديدلا ضويب

. األويلا تاناويحلا

األو تاسيكو ةيطيرشلا و ةدوسمملا ناديدلا ضويب صيخشت يف ةمدختسملا ميوعتلا ليلا حم
يلا:

عبشملا ماعطلا حلم ١،٢٠لولحم يعونلا ةنزو

موينوم األ تارتن ١،٣لولحم

مويدوصلا تارتن ١،٣٨-١،٤٠لولحم

كنزلا تافلس ١،٢٤لولحم

زكرملا ركسلا ١،٢لولحم

: ةبوقثملا ناديدلا ضويب صيخشت يف ةمدختسملا ميوعتلا ليلا حم

كنزلا ديرولك ١،٥٠لولحم

قبئزلا رودوي ١،٤٤لولحم

: لمعلا ةقيرط

نم ةريبكلا تاناويحلا زارب وأ(٥)غنم ةريغصلا تاناويحلا زارب (٣)غنم يلا وح ذخؤي -١
. ةقعلم ةطساوب الن سروب نواه يف عضوتوزاربلا نم ةفلتخم نكاما

ضبقملا ب زاربلا ةيمك تتفتو ، نواهلا يف ميوعتلا لولحم نم ةيادبلا يف ةليلق ةيمك فاضت -٢
ةيمكلا حبصت ىتح لولحملا ةفاضاو كيرحتلا و جزملا متيو ًايجيردت لولحملا ةيمك دازتو

(٣٠)لم. دودحب

نم (٠،٥مس) ةفاسم ىتح بيبان متوألاأل ليفثتلا بيبانأ يف ةافصملا ربع قلعملا ةيفصت ٣-متت
. اهتمق
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. ةقيقدلا يف ةرود ١٥٠٠-٢٠٠٠ ةعرسب قئاق (٢-٣)د بيبان األ ليفثت متي -٤

ةرتاسب ىطغتو ةحيرش ىلع عضوتو يندعم بول ةطساوب طقف ةيحطسلا غلاالةل ذخؤت -٥
. ًايرهجم صحفتو

قوف ةريغص ةبدح لكشتت ىتح ةلماك قلغملا ب ليفثتلا بيبانأ مأل متي ةلفثم رفوتت مل ٦-اذإ
)مث ةقيقد ٥_٦٠) لماحلا يف ةرقتسم بيبان األ كرتتو اهقوف تارتاسلا عضوت مث بيبان األ ةمق

. ًايرهجم صحفتو ضويبلا اهيلع تقلع يتلا تارتاسلا ذخؤت

: يركسلا ميوعتلا ةقيرط -٣

يلي: امك كلذو ةيفخلا تايغوبلل ةيضيبلا تاسيكلا نع فشكلل مدختست

٤:١ ةبسنب %٢،٥ مويساتوبلا تامورك يناث لولحم يف عشقلا وأ زاربلا ةنيع جزمت -١

. زاربلا نم ةريبكلا ءازج األ داعبتس ال كلذو ةقيقد تافصم ربع قلعملا ةيفصت متي -٢

+٣٢٠لم ركس نم:٥٠٠غ نوكملا يركسلا ميوعتلا لولحم عم عشقلا وأ زاربلا قلعم جزمي -٣
لم. ةعس١٥ ليفثتلا بيبانأ ١٠:١يف ةبسنب لونيف +٦،٥غ ءام

ةيحطسلا غلاالةل ذخؤت مث ةقيقد / ةرود ٥٠٠-١٠٠٠ ةعرسب قئاقد رشع ةدمل بيبان األ ليفثت متي -٤
. ًايرهجم صحفتو هرتاسب ىطغتو ةيجاجز ةحيرش ىلإ لقنتو يندعم بول ةطساوب

صيوح ١-٤ اهيفو ةئيضم ةيورك ماسجأك ودبت تاسيكلا نأب رئامخلا نم تاسيكلا زييمت نكميو
. ةملظم الت

: بيسرتلا ةقيرط -٤

كلذو زاربلا قلعم نع ضويبلا لسغل تارم ةدع زاربلا لسغ ىلع ةقيرطلا هذه دمتعت
اال صيخشتل مدختستو ضويبلل يعونلا نزولا نم لقأ يعون نزو تاذ ليلا حم مادختساب

: لثم عيلا يعون نزو تاذ ضويب حرطت يتلا ةيليفطلا ضارم باأل ةباص

تاناويحلل ةيضيبلا تاسيكلا ، يعملا ةعرفتم ، مسجلا تاقشنم ، شركلا ناديد ، ةيدبكلا ةقروتملا
. ليخلا دنع ةيريمي اال ةصاخو األويلا

سروب نواه يف عضوتو ةقعلم ةطساوب ةيزاربلا ةلتكلا نم ةفلتخم قطانم نم زارب ٥غ ذخؤي -١
الن.

قلعم حبصي ىتح ةبسانم تايمكب ًايجيردت ءاملا فاضي مث نواهلا ضبقمب زاربلا تتفي -٢
. ًابيرقت سناجتم زاربلا

ىتح حبصي ىتح ءاملا فاضيو يجاجز رشيب يف ةافصم ةطساوب قلعملا ةيفصت متي -٣
١٠٠لم. مجحلا حبصي

يولعلا هاوتحم غرفي مث قئاقد ٣ ةدمل يجاجزلا رشيبلا يف رقتسيو بسري قلعملا كرتي -٤
بئاوشلا نم صلختلا متي ةيلمعلا هذهبو عاقلا قوف ١-٣مس قلعملا عافترا ىقبي ثيحب رذحب
ًارظن ضويبلا بسرت ةعرس نم لقأ ةعرسب بسرتت ألاهن ةريبك تايمكب زاربلا اياقب نمو

. اهتفخل

١٠٠لم. ىتح ةيناث ءاعولا ىلإ ءاملا فاضي -٥
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. ًابيرقت يفاص حبصي ىتح زاربلا قلعم لسغل تارم ثالث ىلإ نيترم ٤-٥ ةيلمعلا رركت -٦

ةعفد عضويو يلفسلا ءزجلا ذخؤي مث ةريخ األ ةرملل يولعلا يجاجزلا ءاعولا ىوتحم غرفي -٧
. تاعفد ىلع وأ ططخم يرتب قبطيف ةدحاو

جزميو يرتب قبط ىوتحم قوف نيليتيملا قرزأ لولحم وأ ربحلا نم تارطق ةدع فاضت -٨
ةحضاولا اهدودحبو اهنولب ضويبلا ظفتحت امنيب قرزأ نولب ةيزاربلا اياقبلا نولتت ثيح ًاديج

. ًايرهجم صحفت مث ةددحملا

: لستيف نامريب ةقيرط -٥

ةيدعملا ةثلا ثلا تاقريلا وأ ةيوئرلا ناديدلل ىلو األ تاقريلا نع فشكلل ةقيرطلا هذه مدختست
. زاربلا نم ةدوسمملا ناديدلل

. ةيضر األ ةيبذاجلا و ةبوطرلا وحن تاقريلا ةرجه ةيصاخ ىلع دمتعي ةقيرطلا هذه أدبم

ةيطاطم ةبوبنا ، ةيندعم ةافصم ، يكيتس بال عمق ، ةقلح وذ يندعم لماح نم نامريب زاهج فلأتي
٢٥×٢٥مس. شاشلا نم ةعطق ، يندعم ١٠مس،الطق لوطب

: لمعلا ةقيرط

. ةافصملا يف عضوتو طبرت مث شاشلا نم ةعطق يف عضوتو ثور ١٠غ ذخأن -١

يف يلفسلا ةنيعلا فصن رمغت ثيحب ةيوئم ةجرد ٣ْْ٧ ةجردب ئفادلا ءاملا ب عمقلا ٢-منأل
لاالطق. عضو دعب ةافصملا

لاال حتفب يطاطملا بوبن نماأل ىلو األ تارطقلا ذخأن اهدعب مث تاعاس ٦ ةدمل ةنيعلا كرتت -٣
. يرتب قبط يف عضوتو رذحب طق

.٤٠× ريبكتب رهجملا تحت ةنيعلا صحفن -٤

. نخاس بهل ىلع فطلب اهنيخستب ةيحلا تاقريلا لتقو نيخست نكمي : ةظح مال

: ةلدعملا نامريب ةقيرط -٦

. طبرت مث شاشلا نم ةعطق يف اهعضنو ثورلا ةنيع ٣غنم ذخأن -١

٣-٦ ةدمل اهكرتنو ةيوئم ةجرد ٣٧ ةجردب ئفاد ءام يوحي رابتخا بوبنأ يف ةنيعلا عضن -٢
. تاعاس

. ًايرهجم بسارلا صحفي دارملا نمزلا رورم ٣-دعب

: ادياف ةقيرط -٧

صيشتل ةريغصلا تارتجملا دنع مدختستو جئاتنلا ةقيقد ريغ اهنكل ةعيرسو هلهس ةقيرط
. ةيوئرلا ناديدل ىلو األ تاقريلا دوجو

: لمعلا ةقيرط

ءاملا نم ةايلق ةيمك فاضي مث يرتب قبط يف عطق ٤-٨ مانغ األ ثور نم عطق عضب عضوت -١
. ئفادلا

. تاقريلا ةيؤرل رهجملا تحت لئاسلا صحفيو ثورلا لتك زتلا ةقيقد ٣٠ ٢-دعب
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: نامليث ةقيرط -٨

تاسيكو ىرخأ ناديد ضويبو ةبوقثملا ناديدلا ضويب نع فشكلل ةقيرطلا هذه مدختست
. ةيريمي اال ضيب

.%٥ لخلا ضمحل يئاملا لولحملا نم (١٠-٢٠)لم يف زارب (١-٢)غ جزمي -١

. ةريبكلا زاربلا بئاوش بسرتت ثيح ةقيقد فصن ةدمل جيزملا كرتي -٢

.١:١ ةبسنب االرتي ةيلإ فاضي مث (٤٥)لم ةعس ةلفثم بوبنأ يف يولعلا لئاسلا بكسي -٣

. ةقيقد / ةرود ١٥٠٠ ةعرسب ةدحاو ةقيقد ةدمل لفثي مث ًاديج بوبن األ جري -٤

واأل ةينهدلا داوملا و االرتي ىلع يوحت ةيحطسلا ةقبطلا : تاقبط عبرأ بوبن يفاأل لكشتي -٥
ىلع بسرتتام غًابلا يتلا التو ضفلا ىلع يوحت يتلا و ةيناثلا ةقبطلا هيف، ةلحنملا ةغبص
داوملا و ةيزاربلا األمالح اهيف تلحنا يتلا ةلئاسلا ةثلا ثلا ةقبطلا ، ةقلح لكشب بوبن األ رادج

. ضويبلا ىلع يوتحت ةبسارلا ةعبارلا ةقبطلا ، ةيطاخملا

هطقن فاضي مث ةثلا ثلا ةقبطلا نم صلختلل ةعرسب بوبن األ بلقي مث ةيناثلا ةقبطلا ررحت -٦
صحفلل جيزملا نم ةنيع ذخؤت مث ًاديج هب جزميو بسارلل يجولويزيفلا لولحملا نم

. يرهجملا

: ةدوسمملا ناديدلا تاقري تابنتسا

عاونأو سانجأ نيب قيرفتلل وأ ةدوسمملا ناديدلا ب ةباص نعاال فشكلل ةقيرطلا هذه مدختست
إ اهضعب نع اهزييمت عيطتسن وال رهجملا تحت ههباشتم اهضويب ةيبلغأ نإ ثيح ، ناديدلا هذه

رشع ةسمخ ىلإ نيموي نم اهتيبرت ةرتف بلطتتو ثلا ثلا يقريلا روطلا ىلإ تاقريلا ةيبرتب ال
. ةيوئم ةجرد ٢٥ ةرارح ةجردب ، ًاموي

: لمعلا ةقيرط

، ءاملا ةفاضإب فيفخ لكشب بطرت ،مث يرتب قبط يف عضوتو زاربلا ةنيع (٢٠)غنم ذخأن -١
. ةيوهتلل ماكحا نودب ءاطغلا قلغي

ةيوئم ةجرد (٢٥) ةيطسو ةرارح ةجردب ، ًاموي (٢-١٥) ةدمل ملظم ناكم يف ةنيعلا عضن -٢

هنم ىلو األ تارطقلا ذخأن مث تاعاس ٦ ةدمل لستيف نامريب زاهج يف اهعضنو ةنيعلا ذخأن -٣
. ةثلا ثلا تاقريلا ةيؤرل ٤٠× ريبكتب ًايرهجم صحفتو

: زاربلل يمكلا صحفلا

اهنكل ، ةقبطملا ةجلا عملا ميوقت لجأ نمو ىودعلا ةدش ديدحتل ضويبلا دع ةقيرط مدختست
اال رمعو ، ناديدلا عون بسح فلتخي ضويبلا ددع ألن يربخملا صيخشتلا يف ةدئافلا ةليلق

. ناويحلا ةمواقمو ةباص
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: رتسام كام ةقيرط أ-

اال ةصاخو ةيضيبلا سايك واأل تاقريلا وةدوسمملا ناديدلا ضويبددع ةقيرطلا هذه مدختست
. ةيريمي

: لاالةمز تاود األ

، عبشملا ماعطلا حلم لولحم ، روتساب ةصام ، ةمعان ةافصم ، يبشخ ناسل ضفاخ الن، سروب نواه
ىلإ امهنيب غارفلا مسقيو (٠،١٥)مس ةفاسم امهنيب نيتحيرش نم فلأتتو رتسام كام ةحيرش

نوكتام ًابلا (١)مس٢غو امهنم لك ةحاسم نارطسم ناعبرم ةيولعلا ةحيرشلا ىلعو ، نيتفرغ
نكمي ىلفسلا ةقبطلا ىلع ةريصق ةفاسم كانه نوكت ثيحب ىلفسلا نم قيضأ ايلعلا ةحيرشلا

. ةحيرشلا ءلم ءانثأ اهيلع ةصاملا ةمق عضو

. عبشملا ماعطلا حلم لولحم يف٣٠لم زارب ٢غ جزمي -١

. روتساب ةصام متأل قلعملل رمتسملا كيرحتلا عمو ةمعان ةافصم ربع قلعملا ةيفصت متي -٢

. ةصاملا لخاد ضويبلا وفطت ال ىتح ةعرسب ةحيرشلا يتفرغ ءلم متي -٣

يف ضويبلا ددع جتنيل ب(١٠٠) عومجملا برضيو ايرهجم نيعبرملا نمض ضويبلا ىصحت
. زارب مارغ

ةلدعملا روب وين ةدادع ب-

. زاربلا يف األويلا تاناويحلا تاسيك ددع ديدحتل ةقيرطلا هذه مدختست

ديج. لكشب ففخملا دويلا لولحم نم لم 10 يف زارب 2غ جزمي -1

مدلا تايرك دع يف ةمدختسملا ةحيرشلا ىلا روتساب ةصام ةطساوب ةعرسب ةنيعلا لقنت -2
. ةلدعملا روب وين ةدادع

تايركلا دع ةقيرط سفنب ةحيرشلا نم مسقملا ءزجلا يف ةدوجوملا تاسيكلا ددع ىصحي -3
. ضيبلا

يف ةدوجوملا تاسيكلا ةيمك طسوتملا لثميو تارم 4-3 ةثلا ثلا ةرقفلا يف ةيلمعلا رركت -4
ددع انيدل جتنيف ب١٠٠ جتانلا برضي مارغلا يف تاسيكلا ددع باسحلو زاربلا نم غلم 10\1

. ثور (١)غ يف ةدوجوملا تاسيكلا

ثلا ثلا لصفلا

مدلا صحف قئارط

ةفاضا ةيطيخلا ناديدلا ضعب وا ةيليفطلا باالويلا ةباص اال صيخشتل مدلا صحف مدختسي
. مدلل ةيئايميكلا و ةيئايزيفلا و ةيلكشلا صاوخلا ةسارد ىلا

نم مدلا تاجذومنا ذخؤتو

يطيحملا مدلا -١
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يلي امب يطيحملا مدلا زاتميو . ليذلا ةياهن وا ينذ اال ديرولا نم ةريضحت متيو

. هيلع لوصحلا ةلوهس 

. ةيومدلا ةنيعلا ذخا يف ةراهم ىلا ةجاحلا مدع 

. مدلا رصانعل ةيجولويزيفلا تافصلا ىلع ةظفاحملا 

يديرولا مدلا -٢

نم ناويحلا عون بسح ةداع ذخؤيو

. زعملا و مانغ واال لا مجلا و واالراقب ليخلا دنع يج: ادولا ديرولا -١

. بولحلا دنعاالراقب : ينبللا ديرول ٢-ا

. ططقلا كلاالبو دنع : نفاصلا ديرولا -٣

. ريزانخلا و بنار نعاال : ينذ اال ديرولا -٤

. رويطلا دنع : حان جلا ديرو -٥

هذه ظفحلو ةرتف دعب اهصحفل مدلا نم ةبسانم ةيمك عمج مزلي نايح اال ضعب يف نكلو
. رثختلل ةعناملا داوملا مدختست ليلحتلا نم ةيمكلا

: رثختلل ةعناملا داوملا

Dipotassium EthyleneDiamineTetraAcetate(E.D.T.A): حلم -١

مويساتوبلا و موينوم االتاأل سكوأ جيزم -٢

ثلاالةيث مويدوصلا تارتيس -٣

نيرابيهلا -٤

: مدلا صحف قئارط

: ةبطرلا ةخاطللا ةقيرط

نم ةرطق عضوت ذا تايبقثملا وةيطيخلا ناديدلا تايطييخ نع فشكلل ةقيرطلا هذه مدختست
ىطغت ،مث ةيجاجز ةحيرش ىلع رثختلا عنام هل فيضأ يذلا )و يطيحم وا يديرو ) مدلا

تايركل اهكيرحتب اهدوجو نع تايليفطلا فشكتو يوقلا و فيعضلا ريبكتلا ب صحفتو ةرتاسب
داعبا ىلإ ةديدشلا اهتكرح ليمت ةريصق ةرتف دعبو ، ةرشابم اهراوجب ةدوجوملا ءارمحلا مدلا
ىولتت يهو اهسفن تايبقثملا وأ تايطييخلا ةيؤر نكمي ذئدنعو . ةقطنملا نع رمحلا تايركلا

. بلقتتو

: ةقيقرلا ةفاجلا ةخاطللا ةقيرط

. ةيبقثملا و ايريلا وثلا ةيسيبابلا : لثم مدلا تايليفط نع فشكلل ةقيرطلا هذه مدختست

دحأ بناجب ةرشابم عضوتو ، ةربإ ةطاسوب األنذ فرط وأ ليذلا سأر زخوب مد ةرطق ذخؤت -١
. ةيجاجزلا ةحيرشلا يفرط

ىلا يلقال ةحيرشلا بحستو ٤٥م ةيوازب مدلا ةرطق مامأ ىرخأ ةيجاجز ةحيرش ةفاح عضوت -٢
. ةيفلخلا اهتفاح ىلع ابيرقت ماظتناب عزوتت يتلا مدلا ةطقن سم تال ىتح فلخلا
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ىلو األ قوف ةيناثلا ةيجاجزلا ةحيرشلا عفدت األمام٣- ىلإ
اهدعب لكشتي ثيحب هتباثو ةمظتنم مليفةكرحب

. مدلا نم قيقر

: ةظح مال

تاغبصلا ىدحإب ةيومدلا ةخاطللا نيولت :نكمي ةيلا تلا

تيار ةغبص -١

ةبارقب لوناتيملا ب هتبثملا مدلا ةخاطل ىطغت لم١- فصن
. ةدحاو وقيقد ةدمل تيار ةغبص

لولحملا نم لثامم رادقم ةنيعلا ىلإ فاضي ئرادلا٢-
آل بناج نم ةحيرشلا ةلا مإب ةغبصلا عم تارمجزميو رخ
٦ ةدمل كرتت مث مفلا يف خفنلا ةقيرطب وأ .ةدع قئاقد

. ًايرهجم صحفت مث ئرادلا لولحملا نم ةحيرشلا لسغت -٣

: نامشيل ةغبص -٢

ةبارقب لوناتيملا ب هتبثملا مدلا ةخاطل ىطغت لم١- فصن
. ةقيقد (١-٢) ةدمل نامشيل ةغبص

رطقملا ءاملا نم لثامم رادقم ةنيعلا ىلإ فاضي جزميو٢-
. قئاقد (٥-٨) ةدمل كرتيو هعم

نولب حبصت ىتح رطقملا ءاملا ب ةخاطللا ل سغت رهزلا٣-
. ًايرهجم صحفت مث فجتل كرتتو
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: ةكيمسلا ةفاجلا ةخاطللا ةقيرط

ءاقبو مدلا مايرك بيرخت دعب ةريغص ةعقب يف مدلا تايليفط زيكرتل ةقيرطلا هذه مدختست
ةرح. تايليفطلا

دوع وأ يجاجز بيضقب كرحتو ةيجاجزلا ةحيرشلا طسو يف مدلا نم ةريبك ةرطق عضوت -١
. ةريغص ةحاسم ىلع ةدع تارم باقث

تيبثت نود ةدمملا ازيمج ةغبصب ةرشابم غبصت مث ةقيقد ١٥ ةدمل ءاوهلا يف ةنيعلا ففجت -٢
. ةعاس فصن ةدمل لوحكلا يف

صحفتو ففجت مث ةنيعلا نم نوللا يفتخي ىتح يداعلا ءاملا ب فطلب ةحيرشلا لسغت -٣
. ًايرهجم

: لومروفلا هالةم رابتخا

. ةيفانودلا ةينامشيللا و تايبقثملا ب ةباص اال صيخشتل رابتخ اذهاال مدختسي

: لمعلا ةقيرط

. اهسفن ةيمكلا ب رطقم ءام ىرخا ةبوبنأ متوأل , لصم ب(2)لم ةعيفر رابتخا ةبوبنأ 1-متأل

%40 زيكرت يقنلا نيلا مروفلا لولحم نم ناتطقن وأ ةطقن فاضت -2

ةجردب نيمويوأ دحاو موي ةدمل كرتت مث ةينطق ةدادسب قلغتو " اديج بيبان األ جرت -3
. ةيوئم ةجرد 37 ةرارح

: يلا تلا وحنلا ىلع ةجيتنلا أرقت -4

. قولسملا ضيبلا ضايب هبشت ةمتعم هالةيم ةدام ىلإ لصملا بلقني : ةيباجيإ -

. رييغت نود ىقبي ,وأ ةماتع نود لصملل بلصت ثدحي : ةيبلس -

: نيلا مروفلا رابتخا

فيزنلا وأ تاديقع نم فزانلا مدلا يف تايطيخلا ضعب نع فشكلل رابتخ اذهاإل مدختسي -
. ةغلا بلا ثان اإل اهببست يتلا يفيصلا

: لمعلا ةقيرط

. ليفثت بوبنأ يف %2 زيكرت نيلا مروف لم (10) يف مدلا نم (1)لم ددمي -1

. ةقيقد / ةرود (1500) ةعرسب قئاقد (8-5) ةدمل لفثي "مث اديج طيلخلا جزمي -2

. ةدحاو ةكرحب ليفثتلا ةبوبنأ بلقب مئاعلا لئاسلا بكسي -3

ضعب لقني " اديج جزمي (1:1)مث ةبسنب %0,1 نيليتيملا قرزأ بسارلا ىلإ فاضي -4
. يرهجملا صحفلل ةيجاجز ةحيرش ىلإ نولملا بسارلا

مدلا تاخطل ريضحت يف ةعئاش ءاطخأ

. حئارشلا ىلع لاالةمز تانايبلا ةباتك مدع -1

ةكيمسلا ةنيعلا يف مدلا نوكي نأ وأ ةحيرشلا نم اهناكم ريغ يف مدلا ةخطل شرف -2
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لبق " ايقفأ ةحيرشلا عضو مدع ةجيتن كلذو هتكامس يف يواستم ريغ لكشب " اشورفم
. اهفافج

لوحكلا الط تخا ةجيتن هتبثم ةكيمسلا ةفاجلا ةخطللا ةحيرش يف مدلا ةنيع نوكت 3-نأ
. اهفافج دنع ةديدشلا ةرارحلا وأ رشابملا سمشلا ءوضل ةحيرشلا ضرعتوأ مدلا ب

. مدلا ب دلجلا نم خاسو الطاأل تخا -4

. ةفيظن ريغ ةحيرش ىللع مدلا ةنيع ذخأ -5

ةنيعلا راثآ نم اهتفاح فظنت نأ نود تلمعتسا نأ قبس شرفلا ةحيرش لا معتسا -6
. ةفلتخم تانيع الط تخا ىلإ يدؤي كلذو ةقباسلا

: ةلمعتسملا حئارشلا فيظنت

تيز زإةلا بجي صحفلا دعب ةيباجي اال ةحيرشلا ىلع ةغبصلا ب ظافتح اال ديرأ ذإ
إلزةلا لوليازلا ضعب عضوب وأ لوليازلا ب اهسطغب كلذو اهحطس األزر)نم تيز ) صحفلا
ب ةعبشم شاشلا نم ةعطقب حسمتوأ , فجت ىتح يقفأ عضوب ةحيرشلا كرتتو , تيزلا

. لوليازلا

ةيمك ىلع يوتحي ءانا يف اهفيظنتو اهلسغ متيف ىرخأ تارمل اهلا معتسا دارملا حئارشلا -
لسغل ةيفاك ةيمكلا هذهو ءاملا نم رتيل لكل 50غ يلا وح روشبملا معانلا نوباصلا نم
فظنت مث دربيل كرتي كلذ دعب ةعاس فصن ةدمل ءاملا ىلغي , ةحيرش (500) يلا وح
ءانا يف عضوت مث يراجلا ءاملا ب لسغت مث تاغبص راثآ نم اهيلع ام لا زيل حئارشلا

لا. معتس اال نيحل ظفحتو فيظن قروب فلتو فشنتو ذخؤت مث رطقم ءام يوحي

عبارلا لصفلا

يعرزلا صيخشتل ا

ةيوعملا تايلو األ عرز

يراحزلا لوحتملا

نم: نوكتي ريللوكو الدن يفيلك يلا تلا تبنملا مادختسا نكمي

. ناصح لصم – زرأ نيحط - يجولويزيف حلم - وكفد راجآ

: ةريضحت ةقيرط

هنم لمعيو رابتخا بيبانأ يف عزوي مث رطقم ءام رتيل يف 33غنماآلراج باذي -1
. مقعي مث لحنم
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يجولويزيفلا حلملا لولحم نم 6:1 ةبسنب ففخملا ناصحلا لصمب لولحملا ىطغي -2
. مقعملا

ةعاس 48 ةدمل عضوتو ىطغت مث مقعملا األزر نيحط 3نم مس 2|1 ةبوبنأ لكل فاضي -3
. ثولتلا مدع نم دكأتلل ةناضحلا يف

عرزلا ةقيرط

ةنضاحلا يف اهعضوب 37 ةجردل ةبوبن األ نخست -1

يجاجز بيضق وأ يندعم بول ةطساوب 1|2غ نم لقأ زاربلا نم ةريغص ةيمك ذخؤت -2
تبنملا ب جزمت مث

ناموي ةدمل ةيوئم ةجرد 37 ةجردلا لع ةنضاحلا يف عضوت مث ةبوبن األ ىطغت -3

" ايرهجم صحفتو ةعرزملا عاق نم ةنيع ذخؤت -4

: ةيومدلا و ةيجيسنلا تايلو األ عرز

ةينامشيللا تبنم

N-N-N Novy,meanel&nicolle:يلا تلا تبنملا مادختسا نكمي

: هتانوكم

. نيفيللا عوزنم بنرأ -مد ماعط حلم - راجآ

: هريضحت ةقيرط

جيزملا نخسي مث رطقم ءام مس٣ عم٩٠٠ ماعط حلم و٦غ راجآ ١٤غ جزمي -١
. نايلغلا ةجردل

مقعت ٥مس٣مث يلا وح بوبنا لك جيزملا ب رابتخ اال بيبانأ نم ددع ٢-ميأل
. داربلا يف ظفحتو

ةجرد ٤٨ ةجردل دىبي مث االراج ليسي ىتح بيبان األ نخست لا معتس دنعاال -٣
يفاأل ةيمكلا ١/٣ لداعت مقعم مد ةيمك ةبوبنا لكل كلذ دعب فاضي ةيوئم

. كيرحتلا ب ًاديج جزمتو ةبوبن

٣٧ ةجرد ىلع ةناضحلا يف عضوتو بيبان اال ىطغت slantمث لولحم لمعي -٤
اال نيحل ظفحت مث اهثولت مدع نم دكأتلل ةعاس ٢٤ ةدمل ةيوىم ةجرد

لا. معتس

: عرزلا ةقيرط

ولعي يذلا فيثكتلا ءام اهيف هبتشملا ةداملا نم ريغص ءزج معطي -١
slant. ردحنملا
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٢٢-٢٤ ةجرد ىلع ةناضحلا وا ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةبوبن األ كرتت -٢
. ةيوئم ةجرد

. نيعوبسا وا عوبسا لك عرزلا داعي -٣
سماخلا لصفلا

ةفلتخم تاصوحف

ثلاالةيث ةينينجلا ةرعشملا نع فشكلا

: دنعاألراقب -1

محرلا يف ةدوجوملا ةيديدصلا داوملا وأ ةيلبهملا تازارف نماال ةرشابم تاخطل رضحت -
. يميشملا لئاسلا ,وأ نينجلا ةدعم ىوتحم وأ

( ضاهج وأاال قبشلا نم نيموي دعبوأ نيموي لبق لئاوسلا ذخؤت )

اسميج ةغبصب اهنيولت نكميو " ايرهجم صحفت -

: ناريثلا دنع ب-

اآليت: لكشلا ىلع ةفلغلا ليسغ دعب ةينينجلا تارعشملا نع صحفلا متي -

. روثلل ئدهم ءاطعا متي -1

نوباصلا و ئفادلا ءاملا "ب اديج ةقطنملا لسغت مث ةفلغلا لوح رعشلا صقي -2

. ةفلغلا فيوجت لخاد ةبسانم ةيكيتس بال ةرطسق ةطساوب يجولويزيف لولحم نقحي -3

كلدت مث يجولويزيفلا لولحملا جورخ عنمل ىرسيلا بديلا ةفلغلا ةحتف فلغت -1
. ةفلغلل يلخاد ليسغ ءارج ال كلذو جراخلا نم ىنميلا بديلا ةقطنملا

. بسانم يجاجز ءاعو يف لولحملا غرفي -2

ةقيقد | ةرود 2000-1500 نارود ةعرسب قئاقد (5) ةدمل لولحملا لفثي -3

ةيؤرل " ايرهجم بسارلا نم تارطق صحفتو , مئاعلا لئاسلا نم صلختلا متي -4
. تارعشملا

: ةيليخلا ةيسنجلا ةيبقثملا نع فشكلا

. جرفلا نم ةحشترملا لئاوسلا وأ بيضقلا وأ لبهملا تازارفإ نم تانيعلا ذخؤت -1

.(2:1) ةبسنب ةيوئم ةجرد 37 ةجردب يجولويزيفلا لولحملا ةفاضإب تانيعلا ددمت -2

نع فشكلل " ايرهجم صحفتو ةرتاسب ىطغتو ةيجاجز ةحيرش ىلع هنم ةطقن لقنت -3
. ةيحلا تايبقثملا

. رهجملا تحت صحفتو يكسفونامور ةقيرطب غبصتو تبثتو تاخطل ريضحت نكمي -4
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: ةيدلجلا ةينامشيللا نع فشكلا

: لمعلا ةقيرط

لولحم ةطقن ىلع يوتحت ةيجاجز ةحيرش ىلع اآلةف طيحم نم ةرشابم ةخطل رضحت -١
. اسميج ةغبصبنولتو تبثتو ففجت مث يجولويزيف

ب ةاونلا نولتتو يواضيب وأ يرئاد لكشب ةينامشيللا دهاشتف ةيتيزلا ةسدعلا ب ةنيعلا صحفت -٢
. طوسلا دلوم ىلع يوتحتو قرز األ نوللا ب ىلويهلا و رمح األ نوللا

برجلا تاماه نع فشكلا

: لمعلا ةقيرط

. ةباصملا ةرؤبلا لوح فوصلا صقي -١

وأ يندعم تيز ةرطقوأ ةفيظن ةحيرش ىلع %١٠ مويساتوبلا تاءام نم ةرطق عضوت -٢
. نيرسيلغ

طرشمبةقطنملا طشكتو ماهب اال ةبابسلا نيب دلجلا تبثيو ةقطنملا ليلبت دعب ةنيعلا ذخؤت -٣
ةكرحب مويساتوبلا تاءام عم كرحتو ةحيرشلا ىلإ روشقلا لقنتوةطيسب ةيمدت روهظ ىتح

. ةينارود

×٤٠مث١٠٠ ريبكتب صحفتو ةحيرشلا ىلع طغض نودب ةرتاسلا عضوت -٤

: ةيرقبلا ةبنذملا تاسيكلا نع فشكلا

لئاسب ةئلتممو رادجلا ةقيقر ةيوضيب الت صيوح لكش ىلع ًايرهجم ةبنذملا تاسيكلا ودبت
. طقف مجاحم ةعبرأ يوحيو بولقم سأر ىلع يوتحتو

ىلع يوتحي يرتب قبط يف عضوتو التاألراقب ضع نم ةبنذم تاسيك ةدع ىلع لوصحلا متي
:١) ةبسنب ةييدث تاناويحل جزاطلا ءارفصلا لولحم عم يجولويزيف لولحم نم: فلؤم لولحم

. ةيوئم ةجرد (٣٠-١٤) ةرارح ةجردب محملا يف كرتتو (١

ةسيكلا نم جورخلا و لا دتع باال تاقريلا أدبت قئاقد خفالل(١٠) ةجزاط تاقريلا تناك -اذإ
خالل ةبقرلا عم سأرلا لا دتعا متي مل اذاو ةرخأتم ةروصب اهلا دتعا متي ةميدق وا ةبنذملا

. ةتيم ةسيكلا نأ ىلع لدي اذهف ةعاس

سداسلا لصفلا

ةيليفطلا تانيعلا ظفح

: ضيبلا تاسيك

." اديج كرحتو ةنيعلا ىلإ ءاملا نم ةبسانم ةيمك فاضت -

. طيرش ةافصم ةطساوب طيلخلا ىفصي -

. ةقيقدلا ىلع ةرود 2500 ةعرس ىلع قئاقد |5| ةدمل ةحاشرلا لفثت -

. يرتب قبط يف بسارلا 2%ىلإ مويساتوبلا تامورك يناث فاضي -

. داربلا يف قابط األ ظفحت -
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: تاوقلملا و ةبوقثملا ناديدلا

.%1-0,8 يجولويزيف حلم لولحمب " اديج ةنيعلا لسغت

ىنخسملا AFA(Alcohol+Formalin+Aceticacid) لولحمبوأ %5-3 نيلا مروفلا ب تبثت
. ةيوئم ةجرد 70-60 ةجردل

: ةيطيرشلا ناديدلا

لهسلا نم ذإ كاوش اال نيلتل كلذو ةعاس 12-4 ةدمل داربلا يف كرتتو ءاملا يف عطقلا عضوت
. اهرسكت

AFA. لولحمب 5-10%وأ نيلا مروفلا ب تانيعلا تبثت

تيبثتلا
%10-5 نيلا مروف مدختسن : ةريبكلا ناديدلا ظفحل 

%70 لوناتيا مدختسن : تارشحلا ظفحل 

( ءازجأ 3 رطقم +ءام ءازجأ 7 يقن يليتيا لوحك )

نيرسيلغ لوحك : ةيناوطس اال ناديدلل ةصاخو ماع تبثم 

( دحاو ءزج نيرسيلغ + ءازجأ 9%70 يليتيا لوحك )

AFA يلوحكلا ينيلا مروفلا لخلا ضمح مدختسن : تايطيرشلا ظفحل 

يجلثلا لخلا ضمح + ءزج 2 نيرسيلغ + ءازجأ 5%95 لوناتيا + ءزج 2%40 نيلا مروف )
( ءزج 40 رطقم +ءام دحاو ءزج

ةمئاد تارضحم ريضحت

-8 ةغبصلا عزن -7 ليسغ -6 غبص -5 ليسغ -4 غبصلل ريضحت -3 ليسغ -2 تيبثت -1
. قصللا -11 ةيفصت -10 ءاملا عزن -9 ليسغ

: نيدياهل يديدحلا نيليسكوتاميه ةغبصب غبصلا
. تاعاس 5-4 نم يراجلا ءاملا ب ليسغلا -1

. ةعاس 24 ديدحلا ةبش 4%-2
. ةعاس 24-4 يراجلا ءاملا ب ليسغ -3

. ةقيقد 20-10 تارم ثالث رطقملا ءاملا ب ليسغ -4
. ةعاس 243|1,2|1 ةففخم ةغبص -5
. ليللا لا وط يراجلا ءاملا ب ليسغ -6

. ةرفصم ةينب ءادوسلا ةنيعلا حبصت ىتح ةعاس 24-3%3-2 ديدحلا ةبش -7
يراجلا ءاملا ب ليسغ -8
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. زيكرت لك يف ةعاس 24-3 ةدمل %100-99,5-95-90-85-80-70 لوناتي باال ريرمت -9
. ةعاس 24 ةدمل 1:1 توزويرك عم لوناتي نماال طيلخ -10

رهش ةدمل توزويركلا -11
. ادنك مسلبب قصلت -12

: عباسلا لصفلا

تاغبصلا

, يولق قشو يضماح قش نم بكرتت مأالح نع ةرابع ةيداعلا تاغبصلا عيمج

تاغبصلا غبصت امنيب ( ىلويه ) ةيدعاقلا ةيلخلا تانوكم ةداع غبصت ةيضماحلا تاغبصلا
ةيلخلا غبص متيل " امومعو ,( ةيوونلا ضامح (األ ةيضماحلا ةيلخلا تانوكم ةيدعاقلا

( تيار , ازميج , نامشيل ) يعون مادختسا بجي اهلماكب

لهسي ناولأب تايليفطلا هذه نولتت ةيومد تايليفط اهيف مد ةنيع صحف دنع -
األ نوللا ب ىلويهلا نولتت امنيب رمح األ نوللا ب نولتت يليفطلا ةاونف اهصيخشت

. ةحضاو حبصتو ءاضيبلا و ءارمحلا مدلا تايرك نولت ىلإ ةفاضإ , قرز

ازميج ةغبص

و يليتيملا لوحكلا نم لولحم يف نيليتيملا قرزأو نيزوي نماال ةغبصلا نوكتت
: ةيلا تلا ةبسنلا ب نيرسيلغلا

3,8غ اسميج ةردوب -5

مس3 250 يليتيم لوحك -6

.3 مس 250 نيرسيلغ -7

: ريضحتلا ةقيرط

٥٠٠مس٣. اهتعس ةفاج ةروراق ىلإ لقنتو ةفيظن ةقرو ىلع ( اسميج ةردوب ) ةغبصلا عضوت -١

. ةغبصلا ةروراق ىلإ يليتيملا لوحكلا مس٣نم ٢٥٠ فيضن -٢

. لوحكلا و ةغبصلا اهيف تعضو يتلا ةروراقلا سفن ىلإ نيرسيلغلا ٢٥٠مس٣نم فيضن -٣

تاعاس ةدع ةيوئم ةجرد (٥٥) ةجردب يئام مامح يف ةغبصلا يوحت يتلا ةروراقلا عضوت -٤
نع ًاديعب ًاديج تظفح اذإ نيتنس ةدمل ةغبصلا ظفح نكمي آلرخ، تقو نم ةروراقلا جرتو

. ةبوطرلا

. مويلا سفنل لالاالمز معتس لال ففختو طقف لاالةمز ةيمكلا ذخؤت لا معتس دنعاال -٥
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نياه نيدياهل يديدحلا نيليسكوتاميه ةغبص

: ةيساس األ ليلا حملا

1غ نيليسكوتاميهلا ةغبص -

لم. 20%100 لوحك -

لم 180 رطقم ءام -

: ريضحتلا

. رطقملا ءاملا فاضي مث لوحكلا يف ةغبصلا لحت -

. جضني ىتح رهش ةدمل دراب ناكم يف لولحملا كرتي -

لا. معتس اال لبق لولحملا ىفصي -

: غبصلا ةقيرط

ءزج 3|2 رطقملا ءاملا ب ةغبصلا ففخت -

. ةغبصلا ىلإرشابم ءاملا نم ةنيعلا لقنت -

. ةلماك ةليل ةغبصلا يف ةنيعلا كرتت -

. ةيلو األ ةغبصلل %4-2 ديدحلا ةبش مدختست -

ريام نمراك ةبش

: ةيساس األ داوملا

2غ نمراك -1

5غ مويساتوبلا ةبش -2

لم 100 رطقم ءام -3

ةقيقد 30 ةدمل ىلغت مث ةقيقد 30 ةدمل ةفيفخ ران ىلع نخستو ةقباسلا داوملا جزمت 
. ترخبت يتلا رطقملا ءاملا نم ةيمكلا سفن فاضت مث

لولحملا ىفصيو دربي 

ظفحي مث روطفلا نم لولحملا ىمحيل رومياتلا 1غنم فاضي 

عنصلا ةعيرط

لا. معتس اال لبق رطقملا ءاملا نم نيئزج وا ءزج عم هنم ءزج فاضي مث لولحملا ىفصي

. ةغبصلا عزن 70%أللج لوناتي عماال ءاملا رولك ضمح %3 لمعتسي

لوغول لولحم

1غ دوي -1

2غ مويساتوبلا رودوي -2
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لم 100 رطقم ءام -3

ةينب تاجاجز يف ظفحيو لولحملا يف دويلا لحي مث ءاملا يف مويساتوبلا رودوي لحي وأال"
. ءوضلا "نع اديعب

: تاغبصلا عزن

ةرشقلا حبصت ىتحرهجملا تحت ةنيعلا بقارت يضماحلا لوحكلا ب ةجاحلا دنع ةغبصلا عزنت
. ةغوبصم ةيلخادلا ءاشح األ ىقبت امنيب " امامت ةغبصلا نم خةيلا

. بولطملا نوللا ىلإ ةنيعلا نول لصي نأ لبق " ايدرو هنول حبصأ اذأ لولحملا رييغت بجي

رمح. األ نوللا ىلإ هنيعلا نول رييغت ىلإ يدؤتس ةغبصلا عزن ةيلمع نإ

ءزج. 1 زكرملا ءاملا رولك ضمح + ءزج 99%70 لوناتيا نم: نوكتي يضماحلا لوحكلا

.%٧٠ لوناتي يفاال ديجلا ليسغلا ب ةغبصلا عزن فقوي
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