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  أجب عن نقطتين فقط : درجت ( 02انسؤال األول : )  

 

رؼبٔٝ اٌّؾبصيً اٌضساػيخ ِٓ اإلصبثخ اٌّشظيخ ٚاٌؾششيخ ِّب يغجت خغبئش فبدؽخ  ( :    1)

ويف أِىٓ اعزخذاَ إٌٙذعخ اٌٛساصيخ في رٕبٚي ٘زٖ  –ٌإلٔزبط اٌضساػي ٚاٌذخً اٌمِٛي  

 اٌّشىٍخ .

: رىٍُ ػٓ دٚس إٌٙذعخ اٌٛساصيخ ػٓ غشيك اٌّؼٍّبد اٌغضيئيخ  في اعزٕجبغ أصٕبف ِٓ (2)

 خ ٌٍغفبف .اٌمّؼ ِزؾٍّ

أغبص ػٍّي ٘بئً . رٕبٚي ٘زٖ  Human  Genomeيؼزجش ِششٚع اٌغيَٕٛ اٌجششٜ  (: 3)

 اٌؼجبسح ثبٌششػ .

 

 

 : انسؤال االتً أجب عن  درجت ( 02انسؤال انخبنً : )

 

رىٍُ ػٓ أغبصاد إٌٙذعخ اٌٛساصيخ في ِغبي اإلٔزبط اٌضساػي ٚويف أِىٓ اعزخذاَ   : (1)

 ِمبِٚخ اٌزٍٛس اٌجيئي .إٌٙذعخ اٌٛساصيخ في 

ويف أِىٓ –رّضً اٌؾشبئش إؽذٜ ِؼٛلبد اٌزّٕيخ اٌضساػيخ ألغٍت اٌّؾبصيً اٌؾمٍيخ   :  (2)

 ٔجبربد ِمبِٚخ ٌّجيذاد اٌؾشبئش  دْٚ اٌٍغٛء ٌٍطشق اٌزمٍيذيخ .   إٔزبط

 

 : انسؤال االتً  عنأجب درجت (  02.انسؤال انخبنج : )  

 

اؽذس صٛسح في ِغبي رؾغيٓ اٌصفبد اٌّشغٛثخ   vectors( : إْ اوزشبف إٌٛالً 1)   

ٌٍىبئٕبد اٌؾيخ عٛاء ٔجبربد أٚ ؽيٛأبد أٚ وبئٕبد دليمخ .ػشف ٘زٖ إٌٛالً ٚاٌششٚغ اٌٛاعت 

 ٚػذد غشق ٔمً اٌغيٕبد .رٛافش٘ب ثٙب ٚأٔٛاػٙب ِغ ششػ إؽذٜ ٘زٖ إٌٛالً ثبٌزفصيً 

 

بئص اٌجزٚس ػٓ غشيك اٌزؼبًِ ِغ ثؼط : رٙذف اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ إٌٝ رؾغيٓ خص(2) 

رٕبٚي ٘زٖ اٌؼجبسح ثبٌزٛظيؼ ِغ  -اٌغيٕبد ٌزغييش اٌّؾزٜٛ اٌجشٚريٕٝ ٌجزٚس اٌّؾبصيً اٌّخزٍفخ 

 روش أِضٍخ .

 
 

             

 ِغ خبٌص األِٕيبد                                                

 أ.د/ِؾّذ عشاط اٌذيٓ                                              
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 مستعينا بالرسم كلما أمك:                                        
 

 : درجت( 02) األولسؤال إجببت ان
 

رؼبٔٝ اٌّؾبصيً اٌضساػيخ ِٓ اإلصبثخ اٌّشظيخ ٚاٌؾششيخ ِّب يغجت خغبئش فبدؽخ   (1)

أِىٓ اعزخذاَ إٌٙذعخ اٌٛساصيخ في رٕبٚي ٘زٖ ٚلذ –ٌإلٔزبط اٌضساػي ٚاٌذخً اٌمِٛي  

ٌُ يؼذ اِبَ ِشثٝ إٌجبد اال  ببنتبد نببتبث مقبومت نالمزاضفيّب يزؼٍك . اٌّشىٍخ 

 – ضاٌغيٕبد اٌّمبِٚخ ٌألِشا اعزٕجبغ اصٕبف رؾًّ داخٍٙب

ػٍٝ اٌؾصٛي ػٍٝ  اػزّذد ٘زح اٌطشيمخ -  انفيزوسيت ضنألمزاانتبد نببتبث مقبومت 

اٌغيٕبد اٌّغئٌٛخ ػٓ أزبط ثشٚريٕبد اغٍفخ اٌفيشٚعبد ٚاٌّؼضٌٚخ ِٓ ٘زح اٌفيشٚعبد 

اٌّضبي ِمبِٚخ  –ٚيعبف ٌزٌه ِؾفض لٜٛ ٚيزُ إٌمً اٌغيٕٝ ػٓ غشيك االعشٚثبوزشيَٛ 

( ِٚمبِٚخ فيشٚط اوظ فٝ اٌجطبغظ ٚػٕذ رضجيػ اٌزؼجيش (TMVفيشٚط ِٛصايه اٌذخبْ 

ٕٚ٘بن ايعب دساعبد ػٍىفيشٚط ِٛصايه  –اٌغيٕٝ ٌغالف اٌفيشٚط  فمذ اخزفذ االصبثخ 

فٛي اٌصٛيب  ٚاِضٍخ اخشٜ   ػٍٝ اٌطبٌت عشد ٘زح االِضٍخ  ٚاعّبال فيّب يزؼٍك ثّمبِٚخ 

ٚلذ رىْٛ صفخ  فيشٚعيخ فبٔٙب رؼزّذ اعبعب ػٍٝ فؼً ثشٚريٓ غالف  اٌفيشٚط االِشاض اٌ

رشاوُ ثشٚريٕبد غالف اٌفيشٚعبد فٝ اٌخاليب ػبِال ٘بِب فٝ اٌذفغ ٌّمبِٚخ ٘زح اٌفيشٚعبد 

. 

رؼزّذ ػٍىزٕشيػ عيٕبد ِؼيٕخ ٌٍذفبع ظذ ٘زح  :انتبد نببتبث مقبومت نالمزاض انفطزيت 

االصبثخ ٚيٕزظ ػٓ ٘زا اٌزٕشيػ رغيشاد فيضيميخ ٚثيٛويّبٚيخ فٝ إٌجبد اٌؼبئً رغّؼ ثبْ 

اٌزغيشاد اٌفيضيميخ ِضً اٌزبصيش ػٍٝ خصبئص اٌغذاس –يىْٛ اوضش ِمبِٚخ ٌٍّيىشٚثبد 

ٌغذاس اٌخٍٜٛ ٚرغّغ اٌخٍٜٛ ِضً رشاوُ اٌغاليىٛثشٚريٓ ٚاٌٍغٕيٓ ٚاٌغٛثشيٓ فٝ ا

اٌفيزٛاٌىغيٓ ٚإٌٛارظ اٌضبٔٛيخ اٌزغيشاد اٌجيٛويّيبئيخ ٘ٝ رخٍيك ٚرشاوُ  –اٌّشوجبد اٌفيٌٕٛيخ 

اٌغبِخ ٌٍجىزشيب ٚاٌفطشيبد ٚرشاوُ ِضجطبد أضيُ اٌجشٚريض .ٚاالِضٍخ ػٍٝ رٌه ٘ٝ ػضي 

 –ِشض اٌزثٛي اٌغيٕبد اٌّشفشح ٚاٌّؾٍٍخ اٌّعبدح ٌٍفطشيبد اٌٝ ٔجبد اٌطّبغُ ٌيمبَٚ 

اٌزٝ ٚعذ ػٍٝ اٌطبٌت روش اِضٍخ اخشٜ ِضً اٌفٛي ٚاٌذخبْ ٚاالساثغيظ  ٚفٝ اٌزسح اٌشبِيخ 

 اْ ثٙب عزخ ِٛالغ ِمبِٚخ ٌّشض اٌصذأ.

ّيض ٘زح اٌطشيمخ ػٓ رز:   انتبد نببتبث مقبومت نهحشزاث عن طزيق انهنذست انىراحيت

اعزخذاَ اٌىيّبٚيبد ٚاٌجؼذ ػٓ اعزخذاَ اٌّجيذاد اٌؾششيخ اٌعبسح ٌالٔغبْ ٚاٌجيئخ  ِغ 

 اٌخ ِغ أزبط غزاء آِ  ثؼيذا ػٓ اٌزٍٛس 000رٛفيش اٌزىبٌيف اٌجب٘ظخ ٌٍّجيذاد  



ِٓ ثىزشيب اٌجبعيٍٍظ صيشٚٔغيٕغيظ فٝ أزبط    Bt geneاٌّضبي اٌٛظؼ ٘ٛ اعزخذاَ 

٘زح اٌجشٚريٕبد غيش ظبسح ثبالٔغبْ حاٌؾيٛاْ ٌٚىٕٙب –ثشٚريٕبد راد فؼً ِعبد ٌٍؾششاد 

 رمزً اٌؾغشاد ثزذاخٍٙب فٝ ػٍّيخ ٔمً االيٛٔبد فٝ اٌّؼذح اٌٛعطٝ.

ٍٛثيب ٚعشة ٘زا فٝ اٌ ِمبِٚخ ٌٍؾششاد ثغيٕبد ِضجطبد اٌجشٚريض ٚلذ رُ ٕ٘ذعخ ٔجبربد

 ٚاٌذخبْ ِٚمبِٚخ دٚدح اٌٍٛص.

ٚرُ ٕ٘ذعخ ٔجبربد ِمبِٚخ ٌٍؾششاد ثبٌغيٓ اٌّشفش ٌٍٍيىزيٓ ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ ثشٚريٕبد 

ٛ٘ٝ عبِخ ٌجؼط اٌؾششاد ٚاٌّضبي ٌزٌه فٝ فٛي اٌصٛيب  ؽيش اْ ِشرجطخ ثبٌىشثٛ٘يذسار

عبَ ٌالٔغبْ ٌىٓ ػيت اٌٍيىزيٓ أٗ 0اٌٍيىزيٓ يىْٛ عبَ ٌيشلبد ؽششاد ؽششفيخ االعٕؾخ 

 ٚاٌؾيٛاْ .

 

 

ِٓ  في اعزٕجبغ أصٕبف  دور انهنذست انىراحيت عن طزيق انمعهمبث انجشيئيترىٍُ ػٓ  (: 2)

اٌمّؼ ِزؾٍّخ ٌٍغفبف .اػزّبد ِشثٝ إٌجبد ػٍٝ اٌطشق اٌزمٍيذيخ عبُ٘ ِغبّ٘خ وجيشح فٝ 

ٌه ٌىٓ ٕ٘بن رؾغيٓ اٌّؾبصيً ٚؽً ِشبوً االعٙبد ِضً اٌغفبف ٚاٌٍّٛؽخ ٚاٌؾشاسح ٚغيش ر

ِشبوً ِٚصبػت رٛاعخ اٌّشثٝ الٔغبػ ٘زا اٌؼًّ ِٕٙب االٔزظبس ٌالعيبي االٔؼضاٌيخ ؽزٝ 

اليغزطيغ أزخبة اٌصفبد اٌىّيخ ٚاٌشذيذح اٌزأصش ثبٌجيئخ  ِٚٓ  –اٌغيً اٌغبدط ٌجذء االٔزخبة 

اٌزمٍيذيخ ٌزٌه يغت سثػ ٘زح اٌطشق –اٌصؼت رغّيغ اٌغيٕبد  ِضً عيٕبد اٌّمبِٚخ  اٌخ 

 ثبالرغب٘بد اٌؾذيضخ فٝ رشثيخ إٌجبربد ِضً اعزخذاَ اٌّؼٍّبد اٌغضيئيخ ٚاٌزٝ رّزبص ثبالرٝ :

رؾذيذ اٌغيٕبد اٌّغئٌٛخ ٚاٌّزؾىّخ فٝ صيبدح االٔزبعيخ اٚ اٌزجىيش فٝ   (:1) 

ٚاٌّمبِٚخ ٌالِشاض ٚاٌزؾًّ ٌظشٚف اٌزمغيخ ٚخالفخ  ٚ٘زا وبْ ِٓ     إٌعظ 

 اٌطشق اٌزمٍيذيخ اٌصؼت ادساوخ فٝ

: رؾذيذ اٌزٕٛع اٌٛساصٝ ثيٓ االصٕبف اٌذاخٍخ فٝ اٌزٙغيٕبد ٚثزٌه عًٙ (  2) 

 االٔزخبة ٌٍصفبد اٌّشغٛثخ .

( : ػًّ اٌجصّخ اٌٛساصيخٌالصٕبف اٌّصشيخ ٚيّىٓ يعّٓ اٌّشثٝ ؽمخ فٝ 3)

 اعزٕجبغ االصٕبف ٚرغغيٍٙب .

يزغٕٝ رؾذيذ االثبء  ػًّ رٛصيف ٌالصٕبف ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌغضيئ ؽزٝ:  ( 4)

 .اٌذاخٍخ فٝ ثشاِظ اٌزشثيخ

 

% 00فٝ اٌمّؼ  رُ اٌؾصٛي ػٍٝ ثؼط اٌغالالد اٌزٝ رزؾًّ اٌغفبف ؽزٝ  اٌّضبي          

ِمبسٔخ ثبٌٕجبربد اٌغيش ِؼبٍِخ ٚرُ رؾذيذ اٌغيٕبد اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌزؾًّ ٌٍغفبف ػٍٝ 

ٚ٘زح اٌصفبد اٌّؼمذح وبْ  1B,2D,5D,7B,7Dوشِٚٛعِٛبد ػذيذح ِٕٚٙب اٌىشِٚٛعَٛ 

 ِٓ اٌصؼت دساعزٙب ٚرؾذيذ اٌغيٕبد اٌّغئٌٛخ ػٕٙب .

لّؼ رمبَٚ اٌؾشاسح ٚاٌٍّٛؽخ ٚاالعٙبداد اٌؾيٛيخ ٚاٌزشثيخ  أصٕبفٚيّىٓ اٌؾصٛي ػٍٝ 

 ٔجبربد ِٕٙذعخ ٚساصيب .  إٔزبطٚاٌؾششاد ٚرٌه ػٓ غشيك  األِشاضٌّمبِٚخ 

 

 

ىائل . تناول ىذه  انجاز علمي Genome  Humanيعتبر مشروع الجينوم البشرى :   (3)
 العبارة بالشرح .

ىو مصطمح جديد في عمم الوراثة يجمع بين جزئي   genomeمصطمح جينوم            
التي تعني بالمغة العربية  geneوىي األحرف الثالثة األولى لكممة  gen كممتين إنجميزيتين ىما 

 وىي  chromosomeالجين ، والجزء الثاني ىو األحرف الثالثة األخيرة من كممة  ) المورث)



ome وىي تعني بالمغة العربية الصبغيات ) الكروموزومات (، أما الداللة العممية ليذا المصطمح
فيي لإلنسان: الحقيبة الوراثية البشرية القابعة داخل نواة الخمية البشرية وىي التي تعطي جميع 

 .والخصائص الجسمية والنفسيةالصفات 
 

م وكان من المقرر أن ينتيي خالل خمسة عشر 0991بدأ تنفيذ مشروع الجينوم البشري عام 
م، لكن دعم المشروع ماليٌّا وتقنيٌّا سّرع في خطوات فك رموز المورثات وكذلك 5112عاًما 

باكتمالو واالنتياء منو  المشاركة الفعالة من عدة دول جعل لو أثًرا كبيًرا في التنافس مما بشر
 ونشره كأطمس وراثي لمخصائص والصفات البشرية

تحديد تسمسل الثالثة  .-- التعرف عمى المائة ألف مورث ) جين ( في اإلنسان: أهداف المشروع
 --معمومات تخزين تمك المعمومات في قاعدة بيانات  -  باليين صيغة كيميائية لمكروموزومات

تحويل تمك التقنيات إلى القطاع الخاص    -تحميل تمك المعموماتتطوير ذلك من خالل 
 .متابعة اإلصدارات األخالقية والتنظيمية واالجتماعية لممشروع  --لالستفادة منيا

 

وأنو ثورة طبية إذ سوف يقضي عمى جميع األمراض الوراثية وأنو سيتحكم في الحد من أي 
قابمية لإلصابة بيا مثل السرطان، قد يكون ىو مرض ذي عالقة بالناحية الوراثية من حيث ال

صحيًحا أن معرفة مواقع الجينات وليس الخطوة األولى لبوابة العالج أو الحد من ىذه األمراض 
مشروع الجينوم يعّد خطوة ذات أىمية عممية كبيرة  -لألمراض الوراثية سوف ينيي تمك األمراض 
 . لإلنسان الوراثية ةرى الستكمال المنظوماخولكنيا الخطوة التي يجب أن تتبعيا خطوات 

 
 

 

  

 

 :درمة (41امابة السؤال الثانى )      
 
: أزبط ٔجبربد لطٓ  نههنذست انىراحيت انجبساث كبيزة فً مجبل االنتبد انشراعً منهب   (:0)

ٚاٌزٜ يفشص ِبدح عبِخ رغزطيغ اْ رمزً – Bt geneِمبِٚخ ٌذٚدح ٚسق اٌمطٓ ػٓ غشيك ٔمً  

ٔزمً صفخ اٌّمبِٚخ  -دٚدح ٚسق اٌمطٓ  ؽيش رصجؼ ػصبسح اٚساق إٌجبد عبِخ ٌٍذٚدح

أزبط ٔجبربد  –أزبط ٔجبربد ِمبِٚخ ٌٍٍّٛؽخ  –ٔمً صفخ اٌّمبِٚخ ٌّجيذاد اٌؾشبئش –ٌٍؾششاد 

 . ن ىذه االنجازاتعمى الطالب سرد العديد م اٌخ ---ثطبغظ خبٌيخ ِٓ اٌفيشٚعبد   

 
   

 . كيف أمكن استخذاو انهنذست انىراحيت في مقبومت انتهىث انبيئي  

إنتاج بكتريا لبروتينات  –إنتاج بكتريا محممة لفضالت المجارى  وذلك من خالل :
إنتاج بكتريا تقاوم التموث البحري  – DDTتغمف المواد الضارة بالبيئة مثل 



إنتاج بوليميرات  تنتج بالستيك  –بالبترول باستخدام بكتريا تمتيم جزيئات البترول 
استخدام البكتريا –حيوي يشبو البالستيك العادي والذي يسيل تحممو ولذا فيو امن 

الب عمى الط المحممة لمياه المجارى ليعاد استخداميا فى ري األشجار الخشبية .
 ذكر تفاصيل أكثر عن ىذا المجال .

 
 

ويف –رّضً اٌؾشبئش إؽذٜ ِؼٛلبد اٌزّٕيخ اٌضساػيخ ألغٍت اٌّؾبصيً اٌؾمٍيخ   ( :2 (     

دْٚ اٌٍغٛء ٌٍطشق اٌزمٍيذيخ .  ِٓ اٌششٚغ   أمكن انتبد نببتبث مقبومت نمبيذاث انحشبئش

رىْٛ ظبسح ٌإلٔغبْ ٚاٌؾيٛاْ ٚوبئٕبد اٌزشثخ ٚرمزً  االاٌٛاعت رٛافش٘ب فٝ ِجيذاد اٌؾشبئش 

 إٌجبربد إٌّضسػخ. ٚال رمزً اٌؾشبئش ثطشيمخ اخزيبسيخ 

 ٚ٘ٝ : ٔجبربد ِمبِٚخ ٌّجيذاد اٌؾشبئش إٔزبط أعبعٙبيّىٓ ػٍٝ  أعبٌيتٕٚ٘بن صالصخ     

ٌّجيذ اٌؾشبئش ثؾيش يىْٛ الً لبثٍيخ ٌالسرجبغ  اٌّزٍميرؾٛيش اٌجشٚريٓ  : األعٍٛة االٚي    

 اٌؾيٛيخ .  ثٛظبئفٗثبٌّجيذ ٌٚىٓ ِبيضاي ٌخ اٌمذسح ػٍٝ اٌميبَ 

ٌّجيذ اٌؾشبئش ثؾيش يزجمٝ  اٌّزٍمياٌجشٚريٓ  إٔزبط: اٌزؼجيش اٌفبئك فٝ  اٌضبٔي األعٍٛة   

      اٌخٍيخ .  فياٌؾيٛيخ  ثّٙبِٗعضء وبف ِٓ ٘زا اٌجشٚريٓ ثؼذ اٌّؼبٍِخ ثبٌّجيذ يغزطيغ اٌميبَ 

 . األصشاٌغبَ ٌٍّجيذ ػٓ غشيك ٔمً عيٕبد رجطً ٘زا  اٌزأصيش إثطبييّىٓ  :  اٌضبٌش األعٍٛة

ٌٍزذٌيً ػٍٝ ٔغبػ  أِضٍخِغ روش  ثبٌزفصيًاٌضالصخ  األعبٌيت ٘زٖػٍٝ اٌطبٌت رٕبٚي         

  اٌزمٕيخ . ٘زٖ

 .ػٍٝ اٌطبٌت إظفبء ِضيذ ِٓ اإليعبػ ٌٙزٖ األعبٌيت اٌؼٍّيخ اٌؾذيضخ 

 

 

 

 

 درجت( : 02اجببت انسؤال انخبنج )

 

صٛسح في ِغبي رؾغيٓ اٌصفبد اٌّشغٛثخ  احذث vectors اكتشبف اننىاقم إْ (:  1)       

 ٌٍىبئٕبد اٌؾيخ عٛاء ٔجبربد أٚ ؽيٛأبد أٚ وبئٕبد دليمخ . 

النوافل  ىي التي تقوم بنقل الجين أو الجينات المرغوبة من خمية ألخرى فى نفس الكائن       
 – Bacteriophageالبكتريوفاج   –  Plasmidأو كائن آخر وىى أربعة أنواع : البالزميد

 YACثم الكروموسوم الصناعي لمخميرة   Cosmidالكوسميد 

ىذه النوافل ومنيا الثبات الوراثي واالشتمال  يذكر الطالب الشروط العامة التي يجب توفرىا في
وان  عمى معمومات وراثية ثابتة  وبيا أماكن متخصصة إلنزيمات القطع  وان تكون كثيرة النسخ 

يكون ليا القدرة عمى تنظيم تعبير الجين المتكون تحت تاثير الحافز وأن تحتوى عمى مواقع 
احد ىذه النواقل بالتفصيل  مع الرسم .  ول الخ  ثم يتنا  -----خاصة بالمضادات الحيوية  

فيي متعددة وتعددىا ىذا يفيد  في اختيار الطريقة المناسبة لكل  بالنسبة لطرق نقل الجيناتأما 
باستعمال  –عن طريق الفيروسات  –حالة _من ىذه الطرق النقل عن طريق االجروباكتريوم 

 وأخيرا بالحقن المجيرى . –لجينات عن طريق قاذفة ا –بالتثقيب الكيربي  –الكيماويات 



 

 

 

ػٓ غشيك اٌزؼبًِ ِغ  تهذف انتكنىنىجيب انحيىيت إنً تحسين خصبئص انبذور:    (0)

  –انجينبث نتغييز انمحتىي انبزوتينً نبذور انمحبصيم انمختهفت ثؼط 

ٌىٓ -رشعغ االّ٘يخ ٌزؾغيٓ اٌميّخ اٌغزائيخ ٌٙزح اٌجزٚس ٚثخبصخ اٌّؾزٜٛ اٌجشٚريٕٝ       

اٌطشق اٌزمٍيذيخ الرٛفش ٘زح االِىبٔيخ ٌزٌه الثذ ِٓ االرغبح اٌٝ اٌطشق اٌؾذيضخ ٚاٌزٝ رزّضً 

فٝ رؾذيذ ٚٚصف ػذد ِٓ اٌغيٕبد اٌّشفشح ٌٍجشٚريٕبد اٌّخضٔخ فٝ ثزٚس اٌّؾبصيً 

ٚيخزٍف ٔٛع اٌجشٚريٓ اٌّخضْ رجؼب ٌٕٛع إٌجبد  فبٌٕجبربد راد اٌفٍمزيٓ ِضً  -اٌّخزٍفخ  

ثٙب عٍٛثيٌٛيٓ ثيّٕب يخضْ ثشٚريٓ ٔجبربد اٌفٍمخ اٌٛاؽذح ِضً اٌؾجٛة ػٍٝ اٌجمٌٛيبد  

 صٛسح ثشٚالِيٓ .

اٌزٜ يؾزٜٛ ػٍٝ اٌضييٓ ٚ٘ٛٔٛع    يٛظؼ اٌطبٌت ِضبي ٌٙزا اٌزؾغيٓ فٝ ٔجبد اٌزسح            

% ِٓ ثشٚريٓ اٌؾجخ ٚيزٕبٚي اْ أخفبض اٌميّخ اٌغزائيخ ٌجشٚريٓ 40ِٓ اٌجشٚالِيٓ  ٚيشىً 

  –ٌزسح رشعغ اٌٝ غيبة ؽبِط اٌاليغيٓ ٚاٌزشثزٛفبْ ا

 اٌخ   فٝ ٔجبد اٌفٛي.ِضبي اخش فٝ اعزٕجبغ عالالد غٕيخ فٝ اٌّيضٛٔيٓ 

ػبٌيخ إٌمبٚح اؽذ ا٘ذاف إٌٙذعخ اٌٛساصيخ ِغ اال٘زّبَ ثٕٛػيخ األؽّبض  ٚيؼزجش أزبط صيٛد 

 اٌخ .---اٌذٕ٘يخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِغ اغيت األِٕيبد      

 أ.د/ ِؾّذ عشاط اٌذيٓ      

 
 

 


