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 عئ٘ؾ الجبهؼخ ٗقْم ثجْالد رفقضٗخ ّٗلزقٖ الوٌزـج٘ي

 ُّْ ٌٗغ ئؿزغار٘ج٘خ جضٗضح إلصاعح الجبهؼخ

 عئ٘ؾ الجبهؼخ ٗقْم ثجْالد رفقضٗخ ّٗلزقٖ الوٌزـج٘ي

لزذـالال٘ي األصا  ّرطالالْٗغٍ فالالٖ أعّقالالخ ّأقـالالبم الجبهؼالالخ ٗقالالْم األؿالالزبط الالالضوزْع ػالال     

ػجضالذـالال٘ي ثجْالرالالَ الزفقضٗالالخ ثالال٘ي الفٌ٘الالخ ّاألسالالغٓ، ّطلالال  للزأوالالض هالالي ؿالال٘غ الؼوالال  

ّصقزالالَ، هالالغ ّهالالْ  الجبهؼالالخ للوغادالال  األس٘الالغح فالالٖ الذْووالالخ األس٘الالغح، ل٘كالالْى الؼوالال  

ػلالالٔ ّفالال  هٌظالالْع دالالضاصْٕ ٗالالْائن الزطلؼالالبد الؼبلو٘الالخ ّْٗاوجِالالب، ّلِالالظا اؿالالزلؼم هزبثؼالالخ 

كالالالضٗضح ّروؼالالالي فالالالٖ الؼضٗالالالض هالالالي األهالالالْع الزالالالٖ رذزبجِالالالب الجبهؼالالالخ هالالالغ رطالالالْع الؼوالالالغ 

ّرقضهالالالخ، هالالالي ٌُالالالب فالالالبى عئالالال٘ؾ الجبهؼالالالخ أطى هالالالب ٘خ للكض٘الالالغ هالالالي األفكالالالبع ّالزطلؼالالالبد 

الجالالبصح الزالالٖ رشالالضم الوـالال٘غح الؼلو٘الالخ فالالٖ الجبهؼالالخ، ّالى الجبهؼالالخ قالالض سطالالذ سطالالْاد 

هزقضهالالخ هالالغ دوالالْلِب ّرفْقِالالب ػلالالٔ ؿالالبئغ الجبهؼالالبد وأفٌالال  جبهؼالالخ ػغاق٘الالخ، والالبى 

ٌُالالب  ػوالال  جضٗالالض ّئسالال م ّهضالالبثغح للذفالالب  ػلالالٔ الوالالضاعح فالالٖ الزوالالٌ٘فبد، ّهالالي 

الوْقالالغ االلكزغًّالالٖ اًطلقالالذ جالالْالد عئالال٘ؾ الجبهؼالالخ د٘الالش الزقالالٖ فغٗالال  ػوالال  الوْقالالغ 

االلكزغًّالالٖ ًّالالبقق الكض٘الالغ هالالي القٌالالبٗب الِبهالالخ فالالٖ رؼؼٗالالؼ ّركالالغٗؾ ًِالال  هالالضاعح جبهؼالالخ 

ثغالالضاص فالالٖ الزوالالٌ٘فبد الؼبلو٘الالخ، د٘الالش الزقالالٔ عئالال٘ؾ رذغٗالالغ الوْقالالغ االلكزغًّالالٖ أ.ص. 

ػجضالجبؿالالَ ؿالاللوبى ّالوالالضعؽ ثبؿالالن دو٘الالض هالالضٗغ الوْقالالغ االلكزغًّالالٖ ّلوالالغاد ػضٗالالضح 

ثغ٘الالخ الالالٌِ  االؿالالزغار٘جٖ للزفالالْ ، ّوالالظل  الزقالالٔ عئالال٘ؾ الجبهؼالالخ أقـالالبم الزشطالالَ٘ 

ّالوزبثؼالالالخ ّالِْٗالالالالبد ّاإلػالالالال م ّالؼ قالالالالبد ّاألًلالالالطخ الفٌ٘الالالالخ ّاللالالالالإّى الٌِضؿالالالال٘خ 

ّاللالالإّى الؼلو٘الالخ ّالذفالال  الؼالالبم ّهؼٗالالض هالالي الزلالالك٘ د فالالٖ الجبهؼالالخ، ّوالالبى فالالٖ 

هؼ٘زالالالَ سالالال   الجالالالْالد األؿالالالزبط الالالالضوزْع عٗالالالبى سل٘الالال  الوـالالالبػض اإلصاعٕ للجبهؼالالالخ        
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 ثبلضم الزجغع دولخ- 

 االؿجبً٘خ اللغخ قـن قبػخ رأُ٘  ئػبصح..  ٍْػ٘خ ثجِْص-

 الؼغا  فٖ الـ٘بؿ٘خ الؼلْم ول٘بد ػوضا  اجزوبع رذزٌي الجبهؼبد ام-

 للجٌبد الغٗبً٘خ ثبلزغث٘خ رل٘ض الؼغة االكقب  ثوِغجبى الزذٌ٘غٗخ ٌخاللج-

 2003 ػبم ثؼض الضٗوقغاٍ٘خ رٌو٘خ فٖ الـ٘بؿٖ الْػٖ ػي هبجـز٘غ عؿبلخ رٌبقق الـ٘بؿ٘خ الؼلْم-

 الوجبعػح فٖ الضّلٖ القبًْى هـزجضاد دْ  هذبًغح رق٘ن الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 الجوبػ٘خ لإلثبصح القبًًْ٘خ االثؼبص رجذش اللغبد ول٘خ-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ فٖ ػلو٘خ لوذبًغح ػٌْاى الـغٍبى هي اًفـٌب ًذوٖ و٘ف-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ فٖ ZINK الؼً  ػي هذبًغح-

 الٌ٘لٖ الزوـبح رذٌَ٘ ٗـزكو  الطج٘ؼٖ الزبعٗز هزذف-

 (2014-1111)هي للفزغح الؼغا  فٖ الؼلوٖ الجذش دغوخ ّاقغ ٌٗبقق ثذضب ٗقضم الشْاعػهٖ ٌُضؿخ ػو٘ض-

 للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ فٖ الوـزوغ الزؼل٘ن ًلبٍبد ًوي ػلوّ٘خ صّعاد-

 األؿزبطّٗخ لقت ػلٔ لذوْلِب ػو٘ضرِن ٌِّٗئْى ٍّلجزِب ّهْ ّفُْب اللغبد ولّ٘خ رضعٗـْ٘ا-

 الطجّ٘خ الضػبٗخ هٌضّة ػي هذبًغح رٌظّن للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ-

 الجلغٗخ ّالزٌو٘خ الوٌؼلٖ االقزوبص قـن-

 الؼبم الغإٔ ثقٌبٗب ُرؼٌٔ أوبصٗو٘خ ؿلـلخ ألّّ  اإللكزغًّ٘خ الٌـشخ اٍ  -

 الْعاص٘خ الٌِضؿخ هؼِض هي ُهجضػ٘ي ٗلكغ ثغضاص جبهؼخ عئ٘ؾ-

 للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ لكلّ٘خ ثغضاص جبهؼخ هزبثؼخ لوضٗغ رفقضّٗخ ػٗبعح-

 ثغضاص جبهؼخ هزذف فٖ ٗزجْلْى الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ ٍلجخ-

 ّاألٗزبم األعاه  لغػبٗخ ػلوّ٘خ ًضّح   ٗؼقض الوـزوغ ّالزؼل٘ن الزطْٗغ هغوؼ-

 الزغجوخ رضعٗؾ ٍغ  رجذش اللغبد ُولّ٘خ-
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 للجٌبد الؼلْم ول٘خ فٖ الزغثْٕ اإلعكبص ػي ًضّح-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الوبئ٘خ الضغّح ػلٔ الذفب  ػي ػلوّ٘خ ًضّح أقبهخ-

 للجٌبد الغٗبًّ٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الذ٘برّ٘خ الوِبعاد ػي رشووّ٘خ صّعح-

 األم الجبهؼخ فٖ القبًْى ُولّ٘خ ٗؼّع الٌّْاة هجلؾ لغئ٘ؾ األّّ  الٌبئت-

 األًجبع جبهؼخ هي لجبدش   صوزْعاٍ اٍغّدخ هٌبقلخ رـزٌ٘ف للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الف٘ؼٗب  هشزجغاد فٖ رضعٗجٖ ثغًبه  ػي صوزْعاٍ اٍغّدخ-

 الجٌبئٖ الٌظبم ئعؿب  فٖ( ع) ػلٖ اإلهبم صّع ػي ًضّح رؼقض األم ثبلجبهؼخ القبًْى ُولّ٘خ-

 دْاعّٗخ جلـخ فٖ الوفغجٖ ػ   الـٌ٘وبئٖ الٌبقض رـزٌ٘ف الؼغث٘خ اللغخ قـن-

 الوبجـز٘غ لضعاؿخ الوزقّضه٘ي ػضص رقل٘ن ػي ُٗؼلي الؼلوّ٘خ اللإّى قـن-

 الوغوؼّٗخ ّالوكزجخ الٌفـّ٘خ الجذْس هغوؼ ث٘ي هلزغ  رؼبّى-

 عهٌ٘خ ػلوّ٘خ هجلّخ فٖ ثذضب   رٌُلغاى الج٘ئّ٘خ الٌِضؿخ قـن فٖ ٍّبلجخ رضعٗـّ٘خ-

 الٌِضؿخ ولّ٘خ فٖ الكِغثب  لْػاعح صقبفّ٘خ ًضّاد-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ُولّ٘خ فٖ Lipids الل٘ج٘ضاد ػي هذبًغح-

وْم ػي هذبًغح  - ـّ  الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ثكلّ٘خ الك٘و٘ب  قـن فٖ ال

 الضفبع ّػاعح هي صعع رـزلن الوغوؼّٗخ الوكزجخ-

 الوـزٌوغّٗخ الجبهؼخ فٖ ًضّح ٗزغأؽ األم ثبلجبهؼخ الضّلّ٘خ الضعاؿبد هغوؼ-

 للجٌبد الؼلْم ُولّ٘خ فٖ( Google Scholar) فٖ الزـج٘  اؿزوبعح هلئ و٘فّ٘خ فٖ صّعح-

 الذلالالالالالض كالالالالالِضا  لؼْائالالالالال  ركغٗوالالالالالب الٌٍْ٘اّلالالالالخ ّاإلًلالالالالالْصح اللالالالالالؼغ هِغجالالالالالبى ُرقالالالالال٘ن ثغالالالالالضاص جبهؼالالالالالخ-

 اللؼجٖ

 ػبلوّ٘خ كِبصاد ػلٔ ٗذولْى الٌِضؿخ ُولّ٘خ فٖ رضعٗـْ٘ى-

 ثٌبد الؼلْم ُولّ٘خ فٖ ُهشزلفخ هوبصع هي( DNA) اؿزش م صّعح-

 ّالٌالالالالالضّاد الٌقبكالالالالالّ٘خ الذلقالالالالالبد هالالالالالي ؿلـالالالالاللخ ٗؼقالالالالالض الضّل٘الالالالالخ االؿالالالالالزغار٘ج٘خ الضعاؿالالالالالبد هغوالالالالالؼ-

 وّ٘خالزشو
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 الُكغصّٗخ الوغأح ًض الؼٌف ًضّح-

 الِ٘ضن اثي ُولّ٘خ فٖ الوـزضاهخ الزٌو٘خ ػي ًضّح-

 اللشوّ٘خ الُوقبث د هِبعاد ػي ػو  ّعكخ رٌظّن للجٌبد الؼلْم ُولّ٘خ-

 الذ٘بر٘خ الوِبعاد فٖ صّعرِب رشزن األم الجبهؼخ فٖ للجٌبد الغٗبً٘خ ُولّ٘خ-

 الؼلوّ٘خ الجذْس ًلغ فٖ الزأص٘غ هؼبه  دْ  ًقبف رلِض اٙصاة ُولّ٘خ-

 ّالذبًغ الوبًٖ ث٘ي ّالوٌّبػبد الِذَغف غّاق دْ  ًقبف ٗلِض اٙصبع قـن: ػلو٘ب   ثذضب  (  15)  ثولبعوخ-

 الٌؼاُخ لِ٘أح الضبهي الوإروغ فٖ ٗلبعوْى األم ثبلجبهؼخ القبًْى ُولّ٘خ أؿبرظح-

ٌَبٌُخ الؼغاقٖ الْ٘م لخدو ثض -  الجوبػّ٘خ ّاإلثبصح اإلعُبة لُِو

 للوؼاعاد الشبهؾ الضّلٖ الوإروغ فٖ رلبع  ثٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ هي رضعٗـ٘خ-

 الكل٘خ فٖ األلكزغًّٖ اإلػوبم ًظبم اػزوبص ػي ّعكخ رٌظن للجٌبد الؼلْم-

 الِ٘ضن ئثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ لوذبًغح ػٌْاى ّالزطِ٘غ الزؼق٘ن-

 الوذخ ػلٔ الزضس٘ي آصبع ػي ػلو٘خ ًضّح رذزٌي األم الجبهؼخ فٖ الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ-

 الؼلو٘خ األثذبس ًلغ فٖ الزأص٘غ هؼبه  دْ  ػو  ّعكخ رٌظّن اٙصاة ولّ٘خ-

 الؼغا  فٖ االقل٘وٖ الزشطَ٘ ّاقغ ٌٗبقق الؼبهخ اإلصاعح قـن-

 للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ فٖ القغآى فٖ الؼضصٕ اإلػجبػ ػي هذبًغح-

 الؼغا  فٖ ال هغوؼٗخ ػي ػلو٘خ ًضّح-

 اللؼجٖ الذلض كِضا  أٗزبم لزكغٗن ادزفبل٘خ ٗق٘ن الْعاص٘خ الٌِضؿىخ هؼِض-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الطج٘ؼ٘خ الوٌزجبد ػي هذبًغح-

 الّلز د لغغؽ ػول٘خ هوبعؿخ-

 االصا  اصاعح فٖ ًضّح ٌٗظن الوٌبػ٘خ االصاعح-

 IAJD الؼغثّ٘خ للوجلّخ هلغفب   األؿٌبى ٍتِّ  ػو٘ض أسز٘بع-

 ّعاص٘ب   الُوؼّضلخ لذْ٘اًبدا ػي ًضّح رذزٌي الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ُولّ٘خ-

 الطبئغح للكغح الوغوؼٕ ّاإلرذبص للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ ث٘ي جضٗضح رؼبّى آل٘خ-
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 دضٗش ًقضٕ هٌظْع هي القضٗن الٌن ّٗجذش الوزو٘ؼٗي ٍلجزَ ُٗكغّم الؼغث٘خ اللغخ قـن-

 الجذبع ػلْم لوغوؼ الزقْٗوٖ الوإروغ فٖ رلبع  للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ-

 الـ م ّ األهي ػي دْاعٗخ ًضّح رؼقض الـ٘بؿ٘خ الؼلْم ولّ٘خ-

 ػٖالؼعا القطبع فٖ ّرأص٘غُب الوبئّ٘خ الوْاعص رذّضٕ دْ  ػلوّ٘خ ًضّح ٗلِض الجغغاف٘خ قـن-

 للطلجخ أهٌ٘خ رْػ٘خ ًضّح رٌظن الؼلوٖ ّالجذش الؼبلٖ الزؼل٘ن ّّػاعح الْػعا  هجلؾ هغ ثبلزؼبّى اللغبد ول٘خ-

 الوجبع  اللؼجٖ الذلض لضػن ثوِغجبى رلبع  دللجٌب الؼلْم ول٘خ-

 الـ م ّ األهي ػي دْاعٗخ ًضّح رؼقض الـ٘بؿ٘خ الؼلْم ولّ٘خ-

 الؼعاػٖ القطبع فٖ ّرأص٘غُب الوبئّ٘خ الوْاعص رذّضٕ دْ  ػلوّ٘خ ًضّح ٗلِض الجغغاف٘خ قـن-

 للطلجخ أهٌ٘خ رْػ٘خ ًضّح رٌظن الؼلوٖ ّالجذش الؼبلٖ الزؼل٘ن ّّػاعح الْػعا  هجلؾ هغ ثبلزؼبّى اللغبد ول٘خ-

 الوجبع  اللؼجٖ الذلض لضػن ثوِغجبى رلبع  للجٌبد الؼلْم ول٘خ-

 ل قٌبع ّؿ٘لخ الوذفٖ الٌن رغجوخ الوْؿْهخ ًضّرَ ٌٗظّن االؿجبً٘خ اللغخ قـن-

 الشبعج٘خ ّػاعح أعّقخ فٖ الغّؿ٘خ اللغخ لقـن ُهزوّ٘ؼ دٌْع-

 الؼل٘ب للضعاؿبد ٘ؼعالل هؼِض فٖ الُوشزلفَ الؼلو٘خِ  الزطج٘قبدِ  فٖ آهي ثلك    الل٘ؼعِ  اؿزشضامِ  ػي هذبًغح-

 الٌوغ أؿجْع وغًفب  ٗفززخ ّالزغثْٗخ الٌفـ٘خ الجذْس هغوؼ-

 بػ٘خالجو لإلثبصح القبًًْ٘خ االثؼبص رجذش اللغبد ول٘خ-

 ثغضاص ثجبهؼخ اللغبد ول٘خ فٖ الـغٗبً٘خ اللغخ قـن ٗؼّع الـغٗبً٘خ الضعاؿخ هي ّفض-

 ػلو٘خ ػٗبعح-

 الطت ول٘خ ٗزفقض ثغضاص جبهؼخ عئ٘ؾ-

 الـ٘بؿ٘خ الؼلْم فٖ لٌضّح ػٌْاى الؼغا  فٖ الوإؿـبرٖ الؼو  رؼؼٗؼ-

 الـغٍبً٘خ الجظػ٘خ الش ٗب ػي ػلو٘خ ًضّح رذزٌي للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ-

 الوؼلن ّػ٘ض الوغأح ثؼ٘ض رذزف  للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 ػلو٘خ ًضّح فٖ الوغأح ػو -
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 قج ثوـز ّالٌِْى الوـإّل٘خ رذّو  الٔ اٗبُن صاػ٘ب   الغاثؼخ الوغدلخ ٍلجخ ٗلزقٖ ّاالقزوبص االصاعح ول٘خ ػو٘ض-

 الؼغا 

 الل٘ؼع هؼِض ػو٘ض ثغفقخ الجبهؼٖ ّاالصا  الجْصح ًوبى قـن هضٗغ-

 "الؼغا  فٖ الوْاٌٍخ فكغح رجظٗغ ًذْ" ثؼٌْاى ًضّح ٗؼقض ثغضاص ثجبهؼخ الـ٘بؿ٘خ الؼلْم ول٘خ-

 الـ٘بؿ٘خ الؼلْم فٖ هبجـز٘غ عؿبلخ..ّاألّعثّ٘خ األهغٗكّ٘خ الغؤٗخ ث٘ي الؼبلوٖ الـ م ُهٌغ-

 الٍْي ثذت ّرٌلض اللطغً  ثجطْلخ الضبلش الوغوؼ رذغػ الزوغٗي-

 الؼغا  فٖ الزوغٗي ول٘بد ػوضا  لوجلؾ الضّعٕ االجزوبع رزغأؽ األم ثبلجبهؼخ الزوغٗي-

 للوغأح الؼبلوٖ ثبلْ٘م رذزف  للجٌبد الزغث٘خ ُولّ٘خ-

 الُكلّ٘خ فٖ الذبؿجبد ػلْم قـن عئ٘ؾ ركغّم الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ُولّ٘خ-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ فٖ الج ؿز  ػي هذبًغح-

 الكْفخ جبهؼخ فٖ ّالِجغح الٌؼّح هإروغ فٖ ُرلبع  ثغضاص ثجبهؼخ الزوغٗي ُولّ٘خ-

 القضم وغح لجطْلخ الفٌٖ الوإروغ رق٘ن الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 ثغضاص جبهؼخ أعّقخ فٖ اللؼجٖ الذلض لضػن( الٌوغ اؿجْع) وغًفب -

 الجوغح هذبفظخ ٗؼّع الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ ػو٘ض-

 الِ٘ضن اثي فٖ ّالزلْس الزغظٗخ ػي هذبًغح-

 للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الٌظبفخ ػي ًضّح-

 ّاألّعّث٘خ األهغٗك٘خ الج٘بًبد قبػضح فٖ ػبلو٘ب   رْص  الـغٍبى لجذْس الغٗبصٕ الٌٍْٖ الوغوؼ ثبدضٖ ًلبٍبد-

 ّال٘بثبً٘خ

 الزغاس فٖ اللؼج٘خ األلؼبة ػي ًقبك٘خ دلقخ ٗق٘٘ن الزغاس اد٘ب  هغوؼ-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ ػلو٘خ هذبًغح فٖ الـْصا  الذجخ فْائض-

 الغقو٘خ االًـبً٘بد ػي ًضّح رق٘ن الذبؿجبد ػلْم-

 االعصى فٖ االؿ هٖ الؼو  ججِخ دؼة ػي هبجـز٘غ عؿبلخ هٌبقلخ رلِض الـ٘بؿ٘خ الؼلْم-

 الوؼلْهبد ركٌْلْج٘ب ػوغ فٖ ّأُو٘زَ اإلًجل٘ؼٕ اللؼغ-
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 الزقبػض ػلٔ ئدبلزِب ثؼض رضعٗـ٘٘برِب ثادضٓ رذزف  الِ٘ضن اثي-

 الؼل٘ب الضعاؿبد ٍلجخ هغ اجزوبػب رؼقض ثغضاص جبهؼخ فٖ الج٘طغٕ الطت ول٘خ-

 ثجغضاص األٗزبم صاع عدبة فٖ الزوغٗي ول٘خ-

 (الفٌٖ الجوٌبؿز  هِبعاد ث٘ي ّالزكبه  الغثَ) ػي هذبًغح رق٘ن الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 ثبلو ووخ الزذك٘و٘خ حالضّع فٖ هذبًغاد رلقٖ الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 الوؼلْهخ رضاّ  ّقْ٘ص اللفبف٘خ هلزقٔ رٌظن االػ م ول٘خ-

 (الطبلت د٘بح فٖ ّرأص٘غُب ّالؼوج٘خ اللغْٗخ الجغهجخ) ثؼٌْاى ًضّح رق٘ن الؼلْم ول٘خ-

 للؼلْم الؼغاق٘خ الوجلخ هي" ة1" الؼضص ُروِضع الؼلْم ول٘خ-

 (الوـزقج  ثغضاص هؼغى) فؼبل٘بد فٖ بع ٗل ّاالقل٘وٖ الذٌغٕ الزشطَ٘ هغوؼ-

 الجبهؼبد ّكجبة اللؼجٖ الذلض كجبة ثزكبرف هغُْى الؼغا  هـزقج -

 ئصاعٗخ ّ ولف هذبؿجخ رشون ّالوبل٘خ الوذبؿج٘خ للضعاؿبد الؼبلٖ الوؼِض فٖ صوزْعاٍ أٍغّدخ هٌبقلخ-

 الِ٘ضن اثي فٖ الٌـ٘ج٘خ الزذٌ٘غاد ػي ػو  ّعكخ-

 الِ٘ضن اثي ولّ٘خ فٖ الكِغثبئ٘خ الطبقخ رغك٘ض ػي رْػ٘خ ًضّح-

 ثغضاص جبهؼخ لكل٘بد الجبهؼ٘خ اللطغً  ثطْلخ فٖ الضبًٖ رذغػالوغوؼ الشْاعػهٖ الٌِضؿخ ول٘خ-

 األػظو٘خ ول٘بد لوجّوغ للطبلجبد الطبئغح وغح ثطْلخ القبهخ رـزؼض القبًْى ول٘خ-

 ّالوٌؼل٘خ الغظائ٘خ هٌزْجبرِب لج٘غ الزـْٗقٖ هؼغًِب رفززخ الؼعاػخ ول٘خ-

 ثبلزفك٘غ ّػ قزَ االًِوب  ػي الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ هبجـز٘غ عؿبلخ-

 الِ٘ضن اثي لزضعٗـٖ٘ هلزغ  وزبة ًّلغ ٍجبػخ رزْلّٔ ألوبً٘خ ًلغ صاع-

 الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘بد ػوضا  لِ٘ئخ الضّعٕ االجزوبع رؼقض ثبث  جبهؼخ-

 الؼبلٖ الزؼل٘ن ثجْصح ٗجضأ الؼغا  ثٌب -

 ّالوذبؿج٘خ الوبل٘خ للضعاؿبد الؼبلٖ الوؼِض فٖ الٌغٗجٖ االدز٘ب  ولف فٖ هبجـز٘غ عؿبلخ هٌبقلخ-

 الزؼل٘و٘خ الجبهؼخ هإؿـبد ّثبقٖ الشْاعػهٖ ٌضؿخالِ ول٘خ فٖ الوزوّ٘ؼاد الوْ ّفبد ٗكغّم ثغضاص جبهؼخ عئ٘ؾ-

 الؼبلوٖ الوغأح ػ٘ض ثوٌبؿجخ
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 الفول٘خ ًضّرَ ٗق٘ن الـ٘بؿ٘خ الؼلْم فٖ الضّل٘خ الضعاؿبد فغع-

 رٌـ٘ق٘٘ي ثبجزوبػ٘ي الؼلو٘خ الغهبًخ اهزذبى لجٌخ رـزٌ٘ف االػ م ول٘خ-

 للوغأح الؼبلوٖ ثبلْ٘م رذزف  الزوغٗي ول٘خ-

 الؼوغاًٖ ثْاقؼِب ل عرقب  ٍْػ٘خ دولخ رلِض الزوغٗي ول٘خ-

 ػبهخ اعكبصٗخ هذبًغاد اقبهخ هٌبقلخ رلِض الزوغٗي-

 الٌغع ػي الزؼْٗي فٖ الذ  اًزقب  ػي القبًْى ول٘خ فٖ صوزْعاٍ اٍغّدخ-

 جبؿن ػغٗؾ ػوبص للطبلت الضوزْعاٍ اٍغّدخ ٌٗبقق الؼبلٖ الوؼِض-

 ّالشٌغّاد الفْاوَ الْاى فْائض ػي هذبًغح رلِض الِ٘ضن اثي-

 الؼبلوٖ الوغأح ثؼ٘ض رذزف  الِ٘ضن اثي-

 الؼلو٘خ الِ٘ضن اثي ًضّح فٖ ّالج٘ئخ ضاهخالوـز الزٌو٘خ-

 األّلٔ الغهبفخ لزغث٘خ الكلفٖ الوش٘ن فٖ رلبع  للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ-

 اإلؿ م فٖ الذْاع ثلأى ًضّح رق٘ن اإلؿ ه٘خ الؼلْم-

 للوغأح الؼبلوٖ ثبلْ٘م ٗذزف  الطج٘ؼٖ الزبعٗز ّهزذف ثذْس هغوؼ-

 ككغ وزبة ػلٔ ٗذو  الضّل٘خ بدالضعاؿ هغوؼ هي ثبدش-

 هٌَ اإلؿ هٖ ّالوْقف الوغأح ًض الؼٌف ػي ًضّح رٌظن للجٌبد الزغث٘خ ولّ٘خ-

 الجبهؼٖ ؾالزضعٗ فٖ االؿزغار٘ج٘خ-

 الزوغٗي لكلّ٘خ ػلوّ٘خ هذبًغح ًوي الوشزجغٗخ الزذبل٘  ًزبئ  فٖ األسطب -

 خػلوّ٘  ًضّح فٖ الجلضاً٘٘ي ػٌض األعى ؿطخ أقـبم-

 األلوٌْ٘م أّوـ٘ض ػي هبجـز٘غ عؿبلخ هٌبقلخ رلِض الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ-

 هذوْص كبوغ دٌ٘ي للطبلجخ بجـز٘غه لغؿبلخ ػٌْاى رٌبفـّ٘خ وو٘ؼح الووغفّ٘خ الـغّّٗخ-

 ادوبئٖ رطج٘قٖ ػلوٖ وزبة رأل٘ف-

 الزوغٗي ول٘خ فٖ ئعكبصٗخ ًضّح..الكِغثبئ٘خ الطبقخ اؿزِ   رغك٘ض-

 هـبػض أؿزبط الٔ ّالزشطَ٘ الوزبثؼخ كؼجخ هضٗغ رغق٘خ-
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 الِ٘ضن اثي لزغث٘خا فٖ ػلوّ٘خ هذبًغح فٖ الـكغ ثضائ -

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الذبهٌ٘خ ػلٔ الضا  الْع  ػي هذبًغح-

 عاد  هبجـز٘غ لطبلت رأثٌ٘٘ب   دف    ٗق٘ن االًكل٘ؼٗخ اللغخ قـن-

 عكض اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ الوذفٖ للشجغ صّعح-

 ٌُخالغا الـْعّٗخ األػهخ ػي الضّل٘خ الضعاؿبد هغوؼ فٖ ًقبك٘خ دلقخ-

 الؼل٘ب ّالضعاؿبد الؼلو٘خ لللإّى الؼو٘ض هؼبّى ركغٗن-

 الطلجخ هلك د هؼبلجخ رٌبقق ػلو٘خ ًضّح-

 للجٌبد الزغث٘خ ول٘خ فٖ اق٘وذ لَ ّالزٌذ٘خ الٍْي دت ػي ًضّح-

 الـغّٗبى للؼلوب  اللغْٗخ الجِْص صّع رٌبقق ًضّحػلو٘خ-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ ػلو٘خ ًضّح..الفًْٔ ًظغٗخ-

 الكِغثبئ٘خ الطبقخ اؿزِ   رغك٘ض ػي الـ٘بؿ٘خ الؼلْم ولّ٘خ فٖ ئعكبصٗخ ًضّح-

 األه ح ٍّغ  الزؼل٘ن هلبو -

 ثٌبد الؼلْم فٖ الغٗبًٖ الجذش ػي ػلو٘خ ًضّح-

 هبجـز٘غ لغؿبلخ ػٌْاًب الغاًك٘  ًجبد ػلٔ الووغى للفطغ األد٘بئ٘خ الوكبفذخ-

 الذغٗ  رأه٘ي دْاصس رطّْع ػي هبجـز٘غ عؿبلخ هٌبقلخ ٗلِض الؼبلٖ الوؼِض-

 ُهجضػِ٘ب ُّركغّم الـٌْٕ ثْ٘هِب رذزف  للجٌبد الؼلْم لّ٘خو-

 الـ م ػلِ٘ب الؼُغا  الـّ٘ضح كِبصح ثظوغٓ اجزوبػ٘خ فؼبل٘خ رق٘ن اإلؿ هّ٘خ الؼلْم-

 جضٗضح ثُِذلّخ الٌفؾ ّػلن الجغغاف٘خ-

 هبجـز٘غ لغؿبلخ ػٌْاًب الغاًك٘  ًجبد ػلٔ الووغى للفطغ األد٘بئ٘خ الوكبفذخ-

 الطجّ٘خ ل سزوبهبد الـبثغ الؼلوٖ لوإروغا-

 هكبفذزَ ٍّغ  الذوٌ٘بد أكجبع ػلٔ األث٘ي الظثبة أًْاع-

 الوزذضح الوولكخ هي الوغأح ّهذخ الزكبصغ ػلن فٖ الوبجـز٘غ كِبصح رٌب  ثغضاص ؼخجبه/ الطت ول٘خ هي ػغاق٘خ ثبدضخ-

 الجغغاف٘خ الوؼلْهبد ًظن ثبؿزشضام ثغضاص هذبفظخ فٖ لوظبُغالزوّذغ الؼهٌٖ الزغبٗغ دبلخ رذضٗض-
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 للْث٘ب الشؼًّ٘خ الوفبد ّثؼي الذبه  الٌوْ فٖ الجْعّى عف ربص٘غ-

 الكبعة ؿوب أل ّالزغظّٗخ الفـلج٘خ الوفبد ثؼي فٖ الولْدخ ربص٘غ-

 Red June الوْفٖ الشْر ًوْ فٖ Biozyme ّهذّفؼالٌوْ الؼٌْٕ ثبلـوبص الغف رأص٘غ-

 الؼل٘ب الضعاؿبدّ الؼلو٘خ لللإّى الؼو٘ض هؼبّى ركغٗن-

 الؼغا  ّؿَ الذجْة لوذبه٘  األعاًٖ ّاًزبج٘خ الزغثخ أُو٘خ رجذش صعاؿخ-

 ّالوِبعاد الوؼلْهبد رقْٗن فٖ الذضٗضخ األؿبل٘ت ػلٔ للزضعٗت ػو  ّعكخ رق٘ن ثغضاص جبهؼخ فٖ الطت ول٘خ-

 االؿ ه٘خ للؼلْم ػٗبعح فٖ الفٌبئ٘خ الؼِض قٌبح-

 ّئجغا  هفِْهب الزضاّل٘خ ثلأى ًقبك٘خ دلقخ ٗق٘ن الؼغث٘خ اللغخ قـن-

 ّالزغجوخ اللغخ ث٘ي الزضاس  ٗجذش االًكل٘ؼٗخ اللغخ قـن-

 الوـزقج  ّآفب  الؼغا  فٖ الؼل٘ب الضعاؿبد ّاقغ ٗجذش االجزوبع ػلن الـٌْٕ الؼلوٖ هإروغٍ فٖ-

 (األسٌغ االقزوبص اؿزغار٘ج٘خ    فٖ الوكبً٘خ الزٌو٘خ) ثؼٌْاى هٌبقلخ ٗلِض ّاالقل٘وٖ الذٌغٕ الزشطَ٘ هغوؼ-

 الوبلكٖ ًْعٕ القبًْى صّلخ ائز ف ثغئ٘ؾ ٗلزقٖ ثغضاص جبهؼخ اٙصاة ول٘خ هجلؾ ّفض-

 اسزغاع ثغا ح ػلٔ ٗذو  الْعاص٘خ الٌِضؿخ هؼِض فٖ رضعٗـٖ-

 ّالطبلجبد للط ة ثبللطغً  ثطْلخ رق٘ن ثغضاص جبهؼخ-

ؾ أؿبل٘ت الذضٗضخ االروب  لزكٌْلْج٘ب الـلجّ٘خ اٙصبع- ـّ  الذضٗضخ االروب  رقٌ٘بد ػجغ الزج

 الؼلوٖ الزغاس أد٘ب  هغوؼ هزذف افززبح-

 الوكزْثبد اؿفبع فٖ الج  ّ٘خ األؿبل٘ت رٌّوٌذ الؼجغّٗخ اللغخ فٖ صوزْعاٍ اٍغّدخ-

 الوـزٌوغٗخ الجبهؼخ فٖ ػلوّ٘خ ًضّح فٖ ٗلبعوْى الضّل٘خ الضعاؿبد هغوؼ أؿبرظح-

 بػضالزق ػلٔ الُوذبل٘ي أؿبرظرِب أثغػ ُركغّم الِ٘ضن اثي ولّ٘خ-

 االصاعٕ الفـبص  بُغح رلش٘ن ًذْ الوّْجَ الزضعٗت دْ  صعاؿخ رقّضم ّاالقزوبص االصاعح-

 الزغو٘خ غخثبلل ػلو٘خ ًضّح هًْْع اللغْٕ االقزغاى-

 الزوغٗي ول٘خ ػو٘ض ُركغّم األم الجبهؼخ-

 الوجبع  اللؼجٖ ّدلضًب األهٌ٘خ قْارٌب ثاًزوبعاد رذزف  الـ٘بؿ٘خ الؼلْم-
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 القبًْى ول٘خ لطلجخ رْػّْٗخ هذبًغح..الوغّعّٗخ ّاألدكبم القْاػض-

 القبًْى ول٘خ فٖ الؼبم القبًْى فغع عئ٘ؾ ُركغّم ثغضاص جبهؼخ-

 الضؿزْٕ القبًْى ػي جضٗض وزبة لَ ٗوضع الضّل٘خ الضعاؿبد هغوؼ فٖ رضعٗـٖ-

 الوذوّ٘خ الؼعاػخ  غّف فٖ الجبطًجبى ًجبد ّاًزبج٘خ ًوْ فٖ بدالُوغّظٗ ثؼي عفّ  رأص٘غ-

 للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ فٖ اعكبصٗخ ًضّح فٖ الزغظٗخ أُوّ٘خ-

 ثٌبد الؼلْم ولّ٘خ فٖ ًقبك٘خ لذلقخ ػٌْاى الٌبًْٗخ الوزغاوجخ صالوْا-

 اٙصاة ول٘خ فٖ الؼغث٘خ ثبللغخ الزضعٗؾ ٍّغائ  الؼلو٘خ الوٌبُ  لوغاجؼخ ًقبكّ٘خ جلـخ-

 الزوغٗي ثكل٘خ ػلو٘خ لٌضّح ػٌْاى الّلجبة َدتّ -

 الزوغٗي ول٘خ فٖ SPSS االدوبئٖ للجغًبه  رضعٗج٘خ صّعح-

 الؼل٘ب للضعاؿبد الل٘ؼع هؼِض فٖ( الل٘ؼع ثوـبػضح األؿٌبى رج٘٘ي) ػي هبجـز٘غ خعؿبل-

 اللغبد ول٘خ فٖ الوضبل٘خ الوغأح لقت ػلٔ دوْلِب لوْ فخ ٗجبع  الجبهؼخ عئ٘ؾ-

 الْقذ اصاعح ًظغٗبد ثاٍبع الجغاه  هْاػًخ ًظبم فبػل٘خ رٌبقق ّاالقزوبص االصاعح ول٘خ-

 ٌبعرٌبد ّثقب  ّجْصًب ًوبى اللؼجٖ الذلض ّالوْؿْهخ ػلو٘خ ًضّح رٌظّن ثغضاص جبهؼخ اٙصاة ول٘خ-

 الجبدض٘ي هي هجوْػخ ٗـزٌ٘ف الكِغثب  ٌُضؿخ قـن-

 الزٌو٘خ فٖ أصغالزغجوخ ٌٗبقق الفبعؿ٘خ اللغخ قـن-

 اللغبد ول٘خ ثضّعٕ الزغو٘خ اللغخ قـن ٍلجخ فْػ-

 الجظػ٘خ ّالش ٗب الؼظن ًشبع ػعع ػي ػلو٘خ ًضّح فٖ رلبع  الزوغٗي ول٘خ-

 الؼغاق٘خ ّاالطاػبد الفٌبئ٘خ القٌْاد فٖ الؼبهل٘ي الشغٗج٘ي ركغّم االػ م ول٘خ-

 الوجزوغ فٖ الضّلخ هإؿـبد ّهْعح الؼبهخ الؼ قبد فٖ ًضّرِب رؼقض االػ م ول٘خ-

 االصاعح ّاالقزوبص رٌظن دولخ الزجغع الطْػٖ ثبلضم ول٘خ-

 الٌِضؿخ ول٘خ هي لزضعٗـ٘٘ي ػبلو٘خ ػلوَ٘ هلبعوخ-

 الزوغٗي ول٘خ فٖ الوغٗي ؿ هخ ػي ًضّح-

 الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ فٖ Vitamin B ػي هذبًغح-
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 ّرغك٘ض الوـزضاهخ الزٌو٘خ رذق٘  فٖ اصاح الشضهبد رـْٗ  ػي ًضّح ٗق٘ن الوـزِل  ّدوبٗخ الـْ  ثذْس هغوؼ-

 الوـزِل  ؿلْ 

 الٌلبٍبد هي هجوْػخ فٖ ٗلبع  ثغضاص جبهؼخ فٖ الط ث٘خ الٌلبٍبد قـن-

 الـ٘بؿ٘خ ؼلْمال ًظ٘غ ػلٔ ٗفْػ الشْاعػهٖ ٌُضؿخ فغٗ  الطبئغح ثكغح ثغضاص جبهؼخ ثطْلخ ًوي-

 للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ فٖ ًضّح..الوبئ٘خ الضغّح ػلٔ الذفب -

 للجٌبد الزغث٘خ ول٘خ فٖ ػلو٘خ ًضّح ػٌْاى الوـزضاهخ الجلغٗخ ّالزٌو٘خ الوٌؼلٖ االقزوبص-

 القبًْى ول٘خ لؼو٘ض رقضٗغٗخ كِبصح ٗوٌخ الؼغاق٘٘ي الذقْق٘٘ي ارذبص-

 اللجبة ػلٔ اإلعُبثّ٘خ الزٌظ٘وبد سطغ ػي ْػّْٗخر ًضّح رٌظّن الِ٘ضن اثي-

 الذكْهخ لزلك٘  الضؿزْعٕ الزٌظ٘ن ػي صوزْعاٍ اٍغّدخ رٌبقق القبًْى ول٘خ-

 لزأؿ٘ـِب ّالـزْى الْادض ثبلظوغٓ رذزف  ثغضاص جبهؼخ فٖ الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ زغث٘خال ول٘خ-

 الؼضلٖ الطت لضائغح الشبهـخ الوغدلخ لطلجخ ػلو٘خ ؿفغح ٌٗظن الذ٘برٖ الطت ٌُضؿخ قـن-

 الفغاًكفًْ٘خ ثْ٘م ٗذزفٖ الفغًـ٘خ اللغخ قـن-

 الؼغا  اػوبع اػبصح أُو٘خ دْ  صّلٖ هإروغ فٖ رلبع  الشْاعػهٖ ٌُضؿخ-

 الوب  اؿزِ   رغك٘ض الٔ رضػْ دْاعّٗخ ًضّح-

 للجٌبد الطبئغح وغح ثطْلخ فٖ ّالزوغٗي االؿٌبى ٍت ول٘زٖ ػلٔ رزقّضم القبًْى ول٘خ-

 الطج٘خ( 55) للضّعح الزظوبعٗخ ثبلوْعح رذزف  ثغضاص ٍت ولّ٘خ-

 ُبصٕ ؿؼبص الضوزْعح لألؿزبط( الؼبهخ ّأدْالِن الزبعٗش٘خ أهْلِن فٖ صعاؿخ ّاالّٗغْع القغاسبًْ٘ى) وزبثٖ رْق٘غ دف -

 الطبئٖ

 الطج٘خ ّالوـزلؼهبد لألصّٗخ الؼبهخ اللغوخ الٔ ػلو٘خ ػٗبعح ٌٗظّن الذ٘برٖ الطت ٌُضؿخ قـن-

 الُوقلّوخ الزقضٗغ ٍغائ  ػي هبجـز٘غ عؿبلخ هٌبقلخ ضرلِ الِ٘ضن اثي الزغث٘خ ولّ٘خ-

 الضهبؽ ػي للزْػ٘خ الؼبلوٖ األؿجْع ثوٌبؿجخ الشْاعػهٖ الٌِضؿخ ول٘خ فٖ ػلو٘خ صّعح-

 الشْاعػهٖ الٌِضؿخ ول٘خ فٖ االلكزغًّٖ الزؼل٘ن فٖ صّعح-

 الؼغا  فٖ الك٘و٘ب  اقـبم لغؤّؿب  االّ  االجزوبع رـزٌ٘ف للجٌبد الؼلْم ولّ٘خ-
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ُّت للجٌبد الغٗبً٘خ الزغث٘خ ولّ٘خ-  الٌِبئ٘خ ّاإلهزذبًبد الكل٘خ ْٗم الدزفبل٘خ رزأ

 الٌٍْٖ األهي رؼؼٗؼ فٖ اللجبة صّع ػي رْػْٗخ ًضّح نرق٘ الطت ول٘خ-

 الجوبػ٘خ ّاإلثبصح اإلعُبة لوٌبٌُخ الؼغاقٖ الْ٘م دولخ ثض  ػي رؼلي ثغضاص جبهؼخ اٙصاة ول٘خ-

 (الجضً٘خ الل٘بقخ) هبصح فٖ ػو  ّعكخ رق٘ن الغٗبًخ ّػلْم الجضً٘خ الزغث٘خ ول٘خ-

 رشوو٘خ ػو  ّعكخ فٖ ّرطج٘قبرَ األعًٖ اإلسزغا  عاصاع جِبػ-

 الؼبلو٘خ IEEE هإؿـخ فٖ ػلوٖ وُوقِّ٘ن الو٘كبرغًّكؾ ٌُضؿخ قـن/ الشْاعػهٖ الٌِضؿخ ول٘خ هي رضعٗـٖ اسز٘بع-

 ُ٘ك  دـٌ٘ي هذوض دْ  ًقبك٘خ دلقخ ٌٗظن ّالضّل٘خ اإلؿزغار٘ج٘خ الضعاؿبد هغوؼ-

 ّالؼو  الؼلن فٖ ّاصغٍ الغّح ػو  ػي صقبف٘خ هذبًغح ٗق٘ن ّالٌفـ٘خ الزغثْٗخ الجذْس هغوؼ-

 االٍجب  ًض الؼٌف ػي الِ٘ضن اثي ث٘خالزغ ولّ٘خ فٖ رْػْٗخ هذبًغح-

 ّالضّل٘خ االؿزغار٘ج٘خ هغوؼالضعاؿبد فٖ الؼغا  ػلٔ ّالضّلٖ اإلقل٘وٖ الزٌبفؾ ػي ًضّح-

 االًكل٘ؼٗخ اللغخ فٖ الضّعاد هي ػضص ٗق٘ن ثغضاص جبهؼخ فٖ الذبؿجخ هغوؼ-

 الجبٍي للؼق  الشف٘خ ّالقْٓ الظاد ئصاعح ػي اللغبد ول٘خ فٖ صقبف٘خ ًضّح-

 االصاة ول٘خ فٖ ّالؼٌف االعُبة لوزغ٘غٕ فلـفّ٘خ هٌبقلخ-

 اللطغً  ثطْلخ فٖ رلبع  ثغضاص ثجبهؼخ األؿٌبى ٍت ول٘خ-

 األؿٌبى ٍت ول٘خ فٖ الوـزوغ زؼل٘نال صّعح-

 (ُْٗزٌب هٌبػزٌب) هجضأ رؼؼٗؼ فٖ الوإصغح الؼْاه  دْ  الوـزِل  ّدوبٗخ الـْ  ثذْس هغوؼ فٖ اؿزط ػ٘خ صعاؿخ-

 وغث   فٖ األٍفب  لطت الٌبصعح الذبالد ٌٗبقق الزوغٗي ول٘خ ّفض-

 الفبعؿٖ ّاألصة اللغخ ث٘ي اإلؿلْة رٌبقق ػلو٘خ ّعكخ-
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