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؟ نحن نم

 =>و رشع عساتلا نرقلا فصتنم ذنم ةلئاعل ھكولمم ھكرش
غارد نوارب يL يأ ةكرشلا رقم عقي ،١٩٧١ ماع ذنم ةيكلملا تحت

R= ج وينUVWXY كأ ذنمZV اماع٥٠ نم.

 ةرشcلاب ةيانعلا تاجتنم عنصي نوارب يL يأ١٨٤٠ ماع ذنم
.كترشcل =oيبطلا لامjkا ززعgY Lلا ةلاعفلاو ةنمآلا

 ،ملاعلا =R وا{ا|لا ةدzزل١ مقر ةwراجتلا ةمالعلا اuرابتعاب اst فqVعم
 مسjkاوھجولل– ةرشcلاب ةيانعلا تاجايتحا ل|ل جتنم مويلا دجوي
.مامjÑاو رعشلاب ةيانعلاو لافطأللو لqVuلا تامالعو



ةيعامتجالا ةيلوؤسملا
٢٠١٢ رzوتكأ
)wcf( ةيملاعلا وا{ا|لا ةسسؤم
 وا{ا|لا =èرازمل êYيبلاو =èامتجالا– يداصتقالا معدلا ميدقتل دوçج معدلãå wcfإ زرملاب مضنا
.ملاعلا ءاحنأ عيمج =R مuرسأو

يملاعلاايشلا فلاحت
 رwوطتو معد ةيمuأ =èارت زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكرت
.ةمادتسملا ةعارزلا
. 

ديعسلا لفطلا ةيعمج
Lعم زرملاب تنواع uاíيبيìY عورشمللافطألا تالامح ميمصت لجأ نم 

.تايفwرلاتايدنغوألا ءاسöلا شòع لبس نUسحتل ھميمصت مت =zóر UVغ

ناويúÑل ةقيدص ةكرش
تارابتخا ةwراجتلا ةمالعلا يرجت ال

.تاناويjÑا ûåع تاجتنملا



 تانو5ملا



مس#"ا رعشلا  ھجولا

جاتنإلا طوطخ

لفطلا
ةدالولا لبق

ةدالولا دع=



no dyes

no mineral oil



صاخ جتنم

• صاخ جتنم

•  وا{ا|لا ةدzز ةبيكرت

• ةعاس٢٤ ةدمل اt¢يطqVل ةرشcلا =R لغلغتي دwرف جتنم .

• نUماتيفو ةيعيبطلا وا{ا|لا ةدzز نم عونصم E ، 
 ãåإ ةيداعلا نم ،ةرشcلا عاونأ عيمج معنwو يفش£

.امwزكألل ةضرعملا ةرشcلا ãåإ ،ةفاjkا



ةرش*لا ة%$اعم

ھجولل

لفطلل

مس%5ل

رعشلا

مألل



؟كل ةبس6لاب ادج ةديج وا1ا0لا ةد-ز لعجي يذلا ام

 دلjkا فلت عنمي

ةرشcلا يذغ¶و Y•حي

 روثبلا نم ففخي ،تاباßtلالا داضم

دلjkا مائتلا ززع£

 ةرشcلا معنwو بطري

ةينوناق رداصم نم ٪١٠٠ ةيعيبط وا{ا|لا ةدzز

صاصتمالا لçسو ةرشcلا ûåع فيطل

يوق ةدسكأ داضم

دلjkا =R ةرjÑا روذjkا لداع£

ةرش#لا ايالخ ددجي



وا5ا4لا ةد/ز ةعومجم

ھجولاب ةيانعلل

 ماوقلاب قىافلا بيطqVلا اt≠ف تجمد ةدwرف ةبيكرت زرملاب تروط•
u±Yدلا UVغ فيف∞jا

ةیامحلا صلختسم .....واكاكلا ةدبز

نارودلا لدعم ةدایزل فیفخ ضمح ......لونتیر

ةرشبلا نول دحویو ءيضی ......C نیماتیف

ایالخلا ةدسكأ عنم ىلع دعاسی ......E نیماتیف

ةرحلا روذجلا ةدسكأ ةنزاوم ......لورتاریفسیر



6_4538 :دنبلا
.تا=>ثأتلا ددعتم ھجولا ت2ز :جتنملا

 :تافصاوملا

 ظافúÑل ةقئاف صئاصخ وذ اt≤م ل{ ،ةخوخيشلل ةداضم توwز9 نم دwرف جwزم
 نUماتيف( لونòتwرلل ةيفاضإلا دئاوفلا عم .ةπkوتمو ةنòتم– ةيÑ∏ ةرش∑ ûåع

A  معنwو غبصتلا نم صلختلا ûåع دعاس¶و ديعاجتلا روçظ نم للقي ھنإف ،)
.انس رغصأ ودبتل اætدعاسمل ةرشcلا

مونلا لبق اليل ھمادختساب ¿øني
 =Rاضإ جالع لجأ نم Y±غلا بطرملاMoisture Rich زرملاب =ûيللا مwركلا

.لونòتwرلا ûåع وتحم سمشلا نم قاو امئاد مدختسا .ةخوخيشلا دض

مادختسالا ةيفيك / حئاصن



6_4541 :دنبلا
ھجولا فيظنتل ليدانم :جتنملا

 ةبطرملا زرملاب ليدانم ،كçجو ûåع نم جايكملا فيظنتل ةيعيبطلا ةقwرطلا
 رشقي رخالا امنòب فطلب فظني بناج– جودزم جيس≈ تاذ ھجولا فيظنتل
عم ،نUباراب وا لوحك نودب )ارا|ساملا ∆gح( لاعف ل|ش∑ جايكملا لwزت .قفرب

اætراضنو ةرشcلا ةموع≈ ûåع ظافúÑل وا{ا|لا ةدzزب بيطرت .

 اt≠عبتا مث ،الوأ ھجولا فيظنتل ةبطرملا زرملاب مدختسا ،جودزمو قيمع فيظنتل
 يافيظنت ûåع كدعاسL كلذك .جايكملا لwزمو w•Yركلا زرملاب فظنم مادختساب
 UVضحت ءانثا ارا|ساملا وا نويعلا ددحم كمادختسا لالخ جايكملا =R ءاطخأ
جور∞úل كسفن

مادختسالا ةيفيك / حئاصن

تافصاوملا



6-4542 : دنبلا
جايكملل ل2زمو 2VWرك فظنم : جتنملا

:تافصاوملا

 ةدئازلا ھيحطسلا توwزلا لwزwو فطلب ةرشcلا يقني رخافو فيفخ w•Yرك فظنم
 يظفاحتل ةيعيبطلا اt…وuد نم ةرشcلا دwرجت .جايكملا ةلازإ ûåع دعاس¶و بئاوشلاو
 لعجت ،ةيئاذغلا رصانعلل UVفو ردصم ،ةيعيبطلا وا{ا|لا ةدzز .ةنزاوتم ةرش∑ ûåع
 مادختسالل نمآو دلjkا ءابطأ لبق نم هرابتخا مت .ةشعتنمو ةفيظنو ةمعان ةرشcلا

.نUعلا ةقطنم ûåع

مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.لما|لاب ھيفطشا مث ،ةفيفخ ةوغر نwو|تل ةفيطل ةwرئاد ةكرحب ةللبم ةرش∑ ûåع ھيعض
 Y±غلا ليللا مwرك وا زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب بطرملا راt≤لا مwرك مادختساب ھيعبتا

.ةنزاوتم ةرش∑ ûåع لوصúÑل زرملاب نم بطرملاو



: مادختسالا ةيفيك

: تافصاوملا

6_4543 :دنبلا
 ھجولل رشقم : جتنملا

ادج =oيبط رشقم ûåع كلوصح ليخت
ً

 صئاصخب اßtيذغLو ةرشcلا بيطرت ûåع دعاس£ لاعفو 
 رشق– ةيعيبط تارشقم مادختساب .بولطملا ھجولا رشقم وu .ايشلا ةدzزو وا{ا|لا ةدzز

زوjkا micro fine exfoliating  ةرشcلا معني– وا{ا|لا قوŒÑمو قوŒÑملا رشقم
قارشœو و ةموع≈ ZVكا اçكwqVو فطلب

ً
.تالاثفلاونzUرابلا نم ةيذؤم راثأ ةيأ نودب ا .

 , ةساسح كترش∑ تنا{ اذا عوبسألا =R تارمUV 2...3شقتلاب ¿øني جئاتن لضفا ûåع لوصúÑل
 ‘Rاد خانم =R شòعL تنك اذا . عوبسألا =R نUترم كلذ نو|ي نا نكمي
 , عوبسألا =R لقألا ûåع تارمUV 3شقتلا ãåا ةجاحب كنا دجن دقف , ةينuد ةرش∑ كيدل وا
.. ةجيßtم تسòلوةقلأتمو ةمعان كترش∑ كqVي نا بجي UVشقتلا نا وu هركذتت نا بجي يذلا ÷X’لا



6_4544 : دنبلا
SPF15   ةيامح لماع عم بطرم يراab م2رك : جتنملا

: تافصاوملا

SPF15 اثملا بطرملاã= ا لماع عمjÑةيام 
 ةفيفخ ةبيكرت ,XY⁄مشلا =Ÿاولا ةفاضإ ãåإ ةرطضم تسل كنأ Y±ع£ اذu ةيفاضا ةUÿمك
 , جييßtلا ففخwو , نUجالو|لا جاتنا معدي , ماسملا دسL الو  ةرشcلا عاونأ عيمjk ةبسانم
 ةيانعلاب رمالا قلعتي امدنع رايخ لçسا صاصتمالا ع¶رسوھŒkكالا تاداضمب Y±غ

. كترشcب

ايموي عضوي
ً

 نUعلا ةقطنم ةسمالم بنجت عم فيظنتلا دع∑ ةبقرلاو ھجولا ûåع 
 جايكملا لwزمو ةرشcلا فظنم مادختسابفيظنتللا دع∑ ھمادختسا دنع =ãاثم : ةحيصن

نUعلا ةقطنم لوح حيتفتلا موUVس عم نماqÿلاب زرملاب نم

: مادختسالا ھيفيك



6_4545 : دنبلا
بيط=nلا mWغ jkيل م2رك : جتنملا

تافصاوملا

 ايالخ ددجت ûåع  وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب زرملاب نم بيطqVلا Y±غ =ûيللا مwركلا دعاس£
 ةيعيبطلا وا{ا|لا ةدzز ûåع اçعون نم ةدwرفلا ةبيكqVلا هذu يوتحت .مونلا ءانثأ ةرشcلا

لونòتwرلا E  لالخ ةرشcلا بيطرتو ةموع≈ ةدwرفلا ةبيكqVلا هذu ززعL  نUماتيفو
اليل ھمادختسا .ليللا

ً
اقارشإ ZVكأ ةرشcلا كqVي 

ً
=óص رçظم تاذ 

 مادختسالا ةيفيك

لاوط لاعف بيطرت و جالعل , ءاسم ل{ ةبقرلاو ھجولا لما{ ûåع ھيعض , فيظنتلا دع∑
 مwرك ةفاضإ لبق وا{ا|لا ةدzز زرملاب نم UVثأتلا ددعتم ھجولا تwز نم ةقبط عض ,ليللا

بيطqVلا Y±غ ليللا .



6-4546 :دنبلا
 ن>علا لوح ةقطنم حيتفت مو=>س :جتنملا

تافصاوملا

 تالاçلل ةحتفم داوم ûåع يوتحي ،ءوضلل ةسكاع ةئòضم داوم ûåع يوتحي
 ممصم بطرمو يوقمو حيتفت موUVس ، نUعلا ةقطنم لوح فطلب ھيكلد ،ءادوسلا

 فرطلا تاذ قيبطتلا ةادأ لمعL , نUنيعلا لوح ةساسjÑا ةرشcلل اصيصخ

.خافتنالا ليلقتو ةرشcلا ديV‹ت ûåع ةراودلا ي≈دعملا

 : مادختسالا ةيفيك

 طيحم ةقطنم =R فطلب ھيكلد , مwركلا نم ةUVغص ةيمك ع¶زوتل بوبنالا ûåع طغضا
 نUعلل ةيجرا∞jا ةwوازلا نم سلملاو ي≈دعملا فرطلا تاذ قيبطتلا ةادأ مادختساب نUعلا

. ع∑اصألا فارطأب ھيجزماو , لخادلا ãåا  راثا عيمج ةلازإب مق ،ھعضو لبق  ةحيصن

 . وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ھجولا فيظنتل زرملاب ليدانم مادختساب فطلب نUعلا جايكم



6-4547 : دنبلا
 يقنملا م2زنالا عانق : جتنملا

 تافصاوملا

 مدختسL ,دحاو نآ =R ل{ ةراضن يطعLو يقنت دحاو بوبنأ =R ھجولاب ةيانعلا ةعومجم
uلا هذqVا فظنتل نيالوا|لا بيط ةدئارلا ةبيكjkا دلflÑاوتحال  نقت‡tع اûå ضامحا
 ةمعانةرشcلا كqVي امم ةتيملا دلjkا ايالخ ةلازœو ماسملا دشل ةيعيبطلا ايابابلا ةçكاف
 . انس رغصا ودبتل

 مادختسالا ةيفيك

 ةفيظنو ةفاج ةرش∑ ûåع جتنملا نم ةقيقر ةقبط عض
 ءاملاب اديج ھيفطشا , قئاقدãå 10ا لصت ةدمل =‚يل ھيكرتا , نUعلا لوح ةقطنم بنجت عم
عوبسألا =R تارم3...1 ھمدختسا, ھللبم شامق ةعطقب ھيلwزا وأ
 ةدzز ةبيكqVب ھجولا ليمجتل زرملاب تwزب ھيعبتا , =Rاضإ جالع ûåع لوصúÑل : ةحيصن
. تاUVثأتلا ةددعتم وا{ا|لا



6-4495 : دنبلا
 بيط=nلا قئاف لمكم مو=>س : جتنملا

 تافصاوملا

 ûåع ظافúÑل ةلاعفلا تانو|ملا نم يوق جwزم ةيلاثم ةرشcل بيطqVلا قئاف زرملاب موUVس
 اضيأ jÁاع£ ھنكلو ةقيقدلا طوط∞jاو ديعاجتلا فادßtسا ûåع طقف لمع£ ال , ةرشcلا
 لçس , ةرشcلا نول توافتو ةرشcلا لuرتو فاjkا دلjkا لثم تالكشملا نم ديدعلا
 ةzوطرلا تاwوتسم نUسحتو ةرشcلا ميعنت ûåع دعاس¶و صاصتمالا

 مادختسالا ھيفيك

 ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد  ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي
 كيدل لضفملا زرملاب تwز وا بطرم مادختساب ھيعبتاو
. لونòتwرلا ûåع يوتحت gYلا تاجتنملا عم امئاد سمشلا نم ةياقولل



 EFع يوتحيلما+لاب 0=يبط ي9ابن صلختسم 0/ وا-ا+لا ةد)ز
 ةرش#لا ميعنت EFع لمعOP 9لا ةيساسألا ةينKدلا ضامحألا

 امم ءاملا نادقف عنم EFع ةدعاسملا لالخ نم اTUيامحو

 0=يبطلا زجاfgا يوقي .اdUراضنو اaUيطرت EFع ظفاحي

.سفنتلاب اmل حمسkو ةرش#لل

 لونيفيلو)و دvونوفالفلاو ةدسكألا تاداضمل qrفو ردصم

 قباطvو دل}fا ةرارح ةجرد z0 بوذي .ھعون نم دvرفلا وا-ا+لا

 اقيمع ابيطرت رفوي امم ،ةرش#لل 0=يبطلا تvزلا نزاوت

.ةرش#لا EFع ايقاو ازجاح ل+شkو

 وا1ا0لا ةد-ز ةبيكرت
 مس@?ل



4180-6 و 4165-6 :دنبلا

لم 400 و لم 250 واÉاÇلا ةدÄزب مس{|ا نشول :جتنملا

 تافصاوملا

 دنع بوذت gYلا ةيقنلا و{ا|لا ةدzزب روطم زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز نشول =ûصألا جتنملا
 لمع£ ھنأ ãåإ ةفاضإلاب ،ةرشcلا قاqVخا ûåع ةدسكألا تاداضم دعاس£ امم دلúkل اßtسمالم
 يوتحي ھنأ امك .ةÈkزملا ةيخانملا لماوعلا نم ةرشcلا Y•حwو ةzوطرلا ظفحي يرطمك

.بيطqVلا =R لضفألا ةرخافو ةينغ ةبيكرت . ةرشcلا بيطرت ûåع لمعيلe نUماتيف

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



4008-6 و 4000-6 :دنبلا

مارج200  و مارج100 واÉاÇلا ةدÄز م2رك ةبلع :جتنملا

تافصاوملا

ابيطرت رفوت ةكيمسلا وا{ا|لا ةدzز زرملاب مwرك ةبيكرت
ً

اقيمع 
ً

 R= }بوذت .نا|مل uهذ 
 ةيداعلا ةرشcلا نم .ةzوطرلا سcحي ايقاو ازجاح قلخي امم ةرشcلا =R ةدwرفلا ةبيكqVلا
 بيطرت ûåع ةينغلا ةبيكqVلا هذu لمعL ،امwزكألل ةضرعملا ةرشcلا ãåإ ةفاjkا ãåإ

ا{رات لاعف ل|ش∑ ةرشcلا ميعنتو
ً

امعان دلjkا 
ً

اليمجو 
ً

.

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.ةرشcلا اstرشÍت ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



ام ?

مادختسا

جايكم لwزم فنألا تاققشL ففخي فارطألا معني

ةمعان ةرش∑

ætةئد 
 رعشلا
رياطتملا

 ûåع دعاس£
وتاتلا ةيامح

 عم ھجزما
 ركسلا
 UVشقتل
هافشلا

 عم ھجزما
 هافشلا رمحأ
 لوصúÑل

 ةرمح ûåع
دودخ

 معني
 بوعكلا
ةققشÍملا

 عم ھجزما
 رحبلا ¿úم
 UVشقتل
مسjkا



4170 :دنبلا

وا{ا|لا ةدzز نم مسúkل بطرم تwز :جتنملا

 نكمwو فاjkا دلúkل ةzوطرلا حنمي u±Yد UVغ رخاف تwز وu مسjkا بيطرت تwز
 بطرملا مسjkا تwز , E نUماتيفو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzزب Y±غ .يموي ل|ش∑ ھمادختسا
اليلق ةبطر ةرش∑ ûåع ةرشابم ھعضو نكمي

ً
 ةحئارب ةيذغL لضفأ ûåع لوصúÑل ھنم 

.ةفيف∞jاو ةعÎارلا ةتالو{وشلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 معان سملم ûåع لوصúÑل ةرشcلا ي|لدو رشقم زافق =R ھيبكسا ،مامحتسالا ءانثأ
 تانو|ملا لمعL ثيح ،عمشلا وأ ةقالjÑا دع∑ نUقاسلا ûåع اt≠مدختسا وأ ،يرwرح

.فيفخو ليمج ناعمل عم يموي بطرمك .ةرشcلا ةئدûå ætع ةيعيبطلا
 ةدمل ھيكرتا,ھلسغ دع∑ رعشلا ûåع ةليلق ةيمك =oض .رعشلل جالعك مدختس£ نأ نكمي

.ھيلسغا مث ةقيقد 20

تافصاوملا



4350 :دنبلا

ةيذغملا رصانعلاب mWغ زكرم م2رك :جتنملا

 تافصاوملا

 Y±غلاو ةيقنلاوا{ا|لا ةدzز نم عونصملا ،زرملاب نم زكرملا وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب مwرك
 دحوwوبودنلاو تامالعلا معنwو ةفاjkاو ةنش∞jا ةرشcلا لمعنwو jÁاع£ , E نUماتيفب
 صاخ ل|ش∑=ãاثم ,UVمسÍلا دع∑ مدختس¶و لما|لاب مسúkل زاتمم بطرم .ةرشcلا نول

.نUتبكرلاو نUقفرملاو نيديلل

 مادختسالاةيفيك / حئاصن

 تبغر امل{ حاwرلاو سمشلل ضرعتلا دع∑ اروف ھيعض وأ ايموي ةفاج ةرش∑ ûåع ھيعض
R= اثم .كلذã= قفرملاو نيديللUتبكرلاو نUن.



، )لم60 ( 4159-6 ، )لم150 ( 4359-6 ، )لم60 ( 4158-6:دنبلا
ةرشãلا جالعل واÉاÇلا ةدÄزو درولا رمث ت2ز :جتنملا

 تافصاوملا

 ءانثأ ددمتلا تامالعو بودنلا روçظ نم دjÑاو فيفختلل اصيصخ تwزلا اذu ممص
 روçظ عنمwو jÁاع£ عÎار تwز .لمjÑا ءانثأ لqVuلا تامالع روçظ عنم =R دعاس£ ،لمjÑا
 ةرشcلا جالع تwز .ةديدج ة∞Óم ûåع يوتحت ةوبع∑ مسjkا ءاحنأ عيمج =R تامالعلا

.تالاثفلاو نzUرابلا نم =ãاخ

مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ةرش∑ ûåع لوصúÑل اليلق ةبطر كترش∑ لازت ال امنòب مامحتسالا دع∑ ةرشابم ھيعض
.نا|م ل{ =R سململا ةمعان ةwرwرحو ةمعان



 ھجولا جالع ت=ز

 وا1ا0لا ةد-ز

لونBCرلا

C نIماتيف

 ولMNا زوللا تBز

ناغرألا تBز

درولا رامث تBز

انيليما0لا تBز

بنعلا روذب تBز

شمشملا تBز

 ايميدا0ملا زوج تBز

دنYلا زوج تBز



4173-6 :دنبلا

å|اعملا ھجولا ت2ز :جتنملا

 تافصاوملا

 لونcتwرلابةجوزمم توwز ةعسL نم يقنو قئاف جwزم زرملاب نم jÁاعملا ھجولا تwز رفوي
 تاغبصتلا ففخwو ةرشcلا سملم نسحي .ةرشcلا =R ةديدج ةايح ثبل C نUماتيفو
 زرملاب مدختسL .اقارشœو ا|سامتو اقسانت ZVكأ ةرشcلا لعجي امم ،ةقيقدلا طوط∞jاو
 دلjkا تاقبط قاqVخا ûåع تانو|ملا دعاس£ يذلا ھعون نم دwرف صاصتما ماظن

.تالاثفلاو نUبارابلا نم =ãاخ .قمع∑

مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ZVكأو ةπkوتمو ةشعتنم ةرش∑ ûåع لوصúÑل مونلا لبق ةليل ل{ ھمادختساب ∆ÔXوي
.حابصلا =R ابابش



4372-6 :دنبلا

ةرشãلا فيظنت ت2ز :جتنملا

تافصاوملا

 عم ةشعتنمو ةمعان ةرشcلا كwqVو روفلا ûåع جايكملا راثأ عيمجو بئاوشلا لwزي
 ûåع فيفخ ل|ش∑ ةبطر ةرشcلا كqVي .ةرشcلل ةيعيبطلا ةzوطرلا نزاوت ûåع ظافjÑا

 لبق نم هرايتخا مت .ةرشcلا عاونأ عيمã= jkاثم .ىرخألا ةيساقلا فيظنتلا قرط سكع

.ةساسjÑا ةرشcلل نمأ .ةيدلjkا ءابطأو نويعلا ءابطأ

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ãåإ لوحتتل ءاملا نم ليلقلا فضأ .ع∑اصألا فارطأب كلدwو للبملا ھجولا ûåع عضوي
.نويعلا جايكم ةلازإل نمأ .امامت اçفطشا مث .ةفيفخ ةوغر



4105-6 :دنبلا

 ékيبطلا =>مسçلا نشول :جتنملا

تافصاوملا

 موي ل{ ھمادختسال E نUماتيفو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzزب Y±غ =‚wردت UVمسL بطرم
 اعÎار ارمأ =‚wردتلا ةرشcلا UVمسV L‹تع£ .ةيعيبط ةرمس ûåع لوصúÑل
 يذغ£ .ةليلق مايأ رادم ûåع طوط∞jا نم لاخ نول ءانبل ةلçس ةقwرطو "نUئدتبملل "
uلا رضحتسملا اذcا ةرشjkإ ةفاضإلاب ةفاãå يبط رمسأ نول ةفاضإo= إãåجوçك 

.شuدم ل|ش∑ ةفيطللا وا{ا|لا ةدzز ةحئار وu ءزج لضفأو .مسجو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ةرش∑ ûåع لوصúÑل نشوللا لثم مسjkا لما{ ûåع مامحتسالا دع∑ ايموي ھيمدختسا
 .كتزاجإ ءانثأ رمسألا نوللا ûåع =ûصحتل ةعÎار ةقwرط .ةπkوتم



4189-6 و 4187-6 :دنبلا

لم 400 و لم 250 روطعلا نم êkاè|ا مس{|ا نشول :جتنملا

تافصاوملا

 ةدzز نم عونصملا ،زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب روطعلا نم لاخ مسjkا نشول
 ةنش∞jا ةرشcلا معنwو jÁاع£ ،روطعلا نم لاخ ،E نUماتيفب ززعملا ،ةيقنلا وا{ا|لا

 UVمسÍلا نشول دع∑ مسjkا ءاحنأ ةفا|ل زاتمم بطرم .ةرشcلا نول دحوwو ةفاjkاو

.=oيبطلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



 ،وا{ا|لا ةدzز نم دwرف جwزم ،ةخوخيشلل ةداضملا وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب زرملاب نشول
 ةفاjkا دلjkا ايالخ رشقي ،E نUماتيفو XY⁄كورديu اتzòو افلأ ضامحأ ،ايشلا ةدzز
ارçظم كترش∑ حنمwو

ً
.ةZV ∏Ñكأ 

4195-6 :دنبلا

لم 250 ةخوخيشلل داضملا مس{|ا نشول :جتنملا

تافصاوملا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



تافصاوملا

 نود بطرwو معني ،ةوغرلاب Y±غ w•Yرك نوباص ،زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب نوباص
 نوباصلا اذE ، u نUماتيفو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzزب Y±غ .فافjkاب اساسحإ كqVي نأ
 لوصúÑل ايموي ھيمدختسا .مسjkاو نيديلاو ھجولا ûåع مادختسالل زاتمم w•Yركلا

 .ةقرشمو ةمعان ةرش∑ ûåع

.اديج ھيفطشا مث ةينغ ةوغر ûåع لوصúÑل ‘Rادلا ءاملا عم ھيمدختسا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

4555-6 :دنبلا

واÉاÇلا ةدÄز نوباص :جتنملا



4575-6:دنبلا

واÉاÇلا ةدÄزب بطرملا مس{|ا لوسغ :جتنملا

تافصاوملا

 لçسأ .ةفاjkا ةرشcلل ةzوطرلا نم ةيموي ةعرج رفوي الو{وشلاب رخاف =oيبط بطرم
 زرملاب نم بطرملا وا{ا|لا ةدzزب مسjkا لوسغ ،مامحتسالا ءانثأ كترش∑ للدتل ةقwرط

.تالاثفلا وأ نUبارابلا وأ تاتيV‹كلا ûåع يوتحي ال

 ،شامق ةعطق وأ فيظنت ةداسو ûåع ةUVغص ةيمك =oض ،جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل
 كيدل لضفملا مسjkا نشول مادختساب ھيفطشا مث ،مامjÑا =R قفرب مسjkا ي|لد

.مويلا لاوط ةرشcلا بيطرت ûåع ظافúÑل زرملاب نم

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن



4119:دنبلا

ékيبطلاE ن>ماتيف م2رك :جتنملا

تافصاوملا

 وأ ةفلاتلاو ةفاjkا ةرشcلا رçظم نسحي E نUماتيفب زكرملا =oيبطلا زرملاب مwرك
E نUماتيف نم عونصم .دلjkا جيæt ففخwو ةرشcلا نول دحوي ،ةققشÍملا
 ةيذغLو بيطرتو ةئدßtل روطتم يLابن جwزمو وا{ا|لا ةدzزو )لوUVفو{وت( =oيبطلا

.لاعف ل|ش∑ ةرشcلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 نيديلاو هافشلا كلذ =R امب بيطqVل ةجاحب مسjkا نم ةقطنم يأ ûåع عضوي
.نUمدقلاو نUتبكرلاو نUقفرملاو



4123:دنبلا

E ن>ماتيفب ékيبطلا مس{|ا ت2ز :جتنملا

تافصاوملا

 نول توافتو ،ةققشÍملاو ةفلاتلاو ةفاjkا ةرشcلا رçظم نUسحتل روفلا ûåع بطري
 وا{ا|لا ةدzزو )لوUVفو{وت( =oيبطلا E نUماتيف نم عونصم .جيßtملا دلjkاو ةرشcلا

.لاعف ل|ش∑ مسjkا ءاحنأ عيمج =R ةرشcلا ةيذغLو ةئدßtل روطتم يLابن جwزملاو
 زوج تwزو شمشملاو ودا{وفألاو وا{ا|لا ةدzزل ةيعيبطلا دئاوفلا عم اصيصخ تعنص

.دنçلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ھيففج مث تاظjÑ عضبل ھيكرتا ،ةبطر ةرش∑ ûåع ةرشابم ھيعض ،مامحتسالا دع∑
 لوصúÑل،يراjkا ءاملا تحت ،مامحتسالا ضوح =R ةUVغص ةيمك ةفاضإ نكمي .فطلب

حwرم بيطرت مامح ûåع



.لما|لاب مسjkا ûåع ايموي عضوي

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 رçظم نUسحتل ايموي ابيطرت زرملاب نم E نUماتيفب =oيبطلا مسjkا نشول رفوي
.جيßtملا دلjkاو ةرشcلا نول توافتو ،ةققشÍملا وأ ةفلاتلاو ةفاjkا ةرشcلا

 زوج تwزو شمشملاو ودا{وفألاو وا{ا|لا ةدzزل ةيعيبطلا دئاوفلا عم اصيصخ تعنص
دنçلا

تافصاوملا

4129 :دنبلا

ékيبطلا E ن>ماتيف نشول :جتنملا



4116:دنبلا

E ن>ماتيفب ةيعيبطلا مس{|ا ةدÄز :جتنملا

تافصاوملا

Lز لمعzا ةدjkماتيفب ةيعيبطلا مسUن E ع زرملاب نمûå سحتUظم نçلا رcا ةرشjkةفا 
نUماتيف نم عونصم .جيßtملا دلjkاو ةرشcلا نول توافتو ،ةققشÍملا وأ ةفلاتلاو E 

 ةرشcلا ةيذغLو ةئدßtل روطتملا يLابنلا جwزملاو وا{ا|لا ةدzزو )لوUVفو{وت( =oيبطلا
.لاعف ل|ش∑

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.لما|لاب مسjkا ûåع ايموي عضوي



4573-6 :دنبلا

واÉاÇلاب مس{|ا رشقم :جتنملا

تافصاوملا

 هذu يوتحت .ابابش ZVكأ ةرش∑ حنمي وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب زرملاب نم مسjkا رشقم
 تانو|موE نUماتيفو ايشلا ةدzزو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز ûåع اçعون نم ةدwرفلا ةبيكqVلا
ةرشcلا عيملتو ةيقنتو بيطرت ûåع لمعL ةيعيبط UVشقت

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 .ةبطرلاكترش∑ ûåع وا{ا|لاب مسjkا رشقم نم ةUVفو ةيمك =oض ،مامحتسالا ءانثأ
 فافjkا ãåإ ليمت gYلا قطانملا ةصاخو ،مسjkا ءاحنأ عيمج =R ةwرئاد تا{رحب ھيكلد
 ةرش∑ ûåع لوصúÑل اديج ھيفطشا .بعكلاو نUقفرملاو نUتبكرلا لثم صاخ ل|ش∑

ةباشو ةشعتنم



4565-6 و 4580-6 :دنبلا

لم 450 و لم 250 لاجرلل واÉاÇلا ةدÄز نشول :جتنملا

تافصاوملا

 E نUماتيفو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز ûåع زرملاب نم لاجرلل وا{ا|لا ةدzز ةبيكرت يوتحت
flÑراzلا ةcا ةرشj∞او ةنشjkلاعف ل|ش∑ ةفا. uمعنيصاصتمالا ع¶رس بطرملا اذ 

.ةطشöمو ةشعنم ةحئار وذ ،ھجولاو مسjkا ءاحنأ عيمج

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



4585-6:دنبلا

واÉاÇلا ةدÄز ةبيك=nب لاجرلل مس{|ا لوسغ :جتنملا

 :تافصاوملا

 çUVطتلا قئاف لوسغ وu زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب لاجرلل ھجولاو مسjkا لوسغ
 مامحتسالا ءانثأ ةفاjkاو ةنش∞jا ةرشcلا براحي .ھجولاو مسjkا ءاحنأ عيمã= jkاثمو

 هذR= u ةدوجوملا ىرخألا ةينغلا تاwرطملاو E نUماتيفو وا{ا|لا ةدzز مادختساب
.رçظملا ةيÑ∏و ةبطر ةرشcلا كqVت gYلا ةبطرملا ةبيكqVلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

ھفطشاو، كمسج ûåع ھكرفا .ةجنفسالا وأ نيديلا ûåع ةUVفو ةيمك عض
.ھجولاو مسúkل لاجرلل وا{ا|لا ةدzز نشول هدع∑ مدختسا



 ،كع∑اصأ نzUو كيفك ûåع اuرش≈ا ،كدي ةحار =R ةيúÑلا تwز نم ةليلق ةيمك عض
 وأ ةاشرفلا مدختسا ،رمألا مزل اذإ ،كترش∑ ûåع ھكلدو كتيûå jÑع يواسÍلاب ھعض

.فيفصتلاو ءالتمالا نم ردق ∆ÚXقأ قيقحتل طشملا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 توwزلاو ةيعيبطلا وا{ا|لا ةدzز ûåع زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ةيúÑلا تwز يوتحي
اناعمل اuءاطعاو اçميعنتل ،ع¶رسلا صاصتمالا تاذ ةيساسألا

ً
ةفيفخ ةحئار وذو ةموع≈و 

 :تافصاوملا

4581-6 :دنبلا

واÉاÇلا ةدÄز ةبيك=nب لاجرلل ةيìîلا ت2ز :جتنملا



4391-6:دنبلا

مدقلل ة2رïîلا واÉاÇلا ةدÄز ةبيكرت :جتنملا
ا

تافصاوملا

 ةبص∞flا ،ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز نم ةعونصملا ، مدقلل ةwرŒÑلا وا{ا|لا ةدzز ةبيكرت
اجالع رفوت ،ىرخألا ةيعيبطلا تاwرطملاو E نUماتيفب

ً
اقيمع 

ً
 لمعL .نUمدقلا =R لغلغتي 

uلا هذqVرفلا ةبيكwع ةدûå لا ميعنتو بيطرتcكألا ةرشZV افافجو ةنوشخ
ً

. Lةفاضإ لمع 

.ةملأتملاو ةبعتملا مادقألا طيشöت ûåع عانعنلا تwز

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

اجوز يدتراو لما|لاب نUمدقلا ي{رفا
ً

 ةمعان مادقأب ظقيÍسÍل ةينطقلا براوjkا نم 
.رwرjÑا{



.اt≠لسغا مث ةنش∞jا عقبلا ûåع UÿكqVلا عم ةwرئاد ةكرحب نUمدقلا ي|لد

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

بكرم بعكلا{ ةنش∞jا قطانملا ةصاخ ،نUمدقلا ةwويح ديع¶و طشöي و رشقي
اصيصخ

ً
 وا{ا|لا ةدzزو ةيعيبطلا تارشقملاب فطلwو معني ،مادقألاو بوعكلا ميعنتل 

.عانعنلا تwزو E نUماتيفو ايشلا ةدzزو
.ةبعتملا مادقألا ئدætو معنتو بطرت ةدwرفلا ھتcيكرت

 :تافصاوملا

4393-6 :دنبلا

واÉاÇلا ةدÄز ةبيك=nب يرïîلا مدقلا رشقم :جتنملا



 :تافصاوملا

4392-6:دنبلا

.مدقلا بعك جالعل واÉاÇلا ةدÄز ةبيكرت :جتنملا

اصيصخ بكرم
ً

 ةدzز ةبيكرت يوتحت ،ةققشÍملاو ةفاjkا مادقألاو بوعكلا ميعنتل 
 =R عانعنلا تwزو ايشلا ةدzزو E نUماتيفو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز ûåع زرملاب نم وا{ا|لا
.ةحwرم مادختسا ةادأ

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

اديدحت مادقألاو بوعكلل ةبسانم ةيمك عض
ً

  ھمدختسا .ةفاjkا قطانملل 
.ةجاjÑا بسح



4436-6:دنبلا

.صاصتمالا عñرس واÉاÇلا ةدÄز ةبيك=nب نيديلا م2رك :جتنملا

 :تافصاوملا

.ةفاjkا يديألل ع¶رس جالع وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب زرملاب نم نيديلا مwرك رفوي
.ةرضنوةمعان يديألا كqVي .u±Yد سملم يأ نود ةمزاللا ةzوطرلا ةبيكqVلا هذu رفوت

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

.ةجاjÑا تعد امل{ ھيمدختساو نيديلا ûåع ھيعض



4439-6:دنبلا

ةفثكم ةحارل واÉاÇلا ةدÄز زرملاب نم نيديلا م2رك :جتنملا

 :تافصاوملا

 ةكjÑاوفافjkا ليلقتل ةلاعف ةفثكم ةحارل وا{ا|لا ةدzز زرملاب نم ةبيكqVب نيديلا مwرك
.ةساسjÑا ةرشcلا ئدætو معنتو بطرت ةرخافةيمwرك ةبيكرت .نيديلا جيætو
 ةدwرفلا ةبيكqVلا هذu .ةساسjÑا ةرشcلا معنتو فطلت ةرخافلاةيمwركلا ةبيكqVلا
.جرا∞jا لإ لخادلا نم ةبطر كترش∑ ûåع ظفاحت روطعلا نم ةيلا∞jا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

.ھكيلدتب مقو زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ةفثكم ةحارل نيديلا مwرك عضد



 وا*ا)لا ةد"ز
مألاب ةيانعلل

اصيصخ ةعونصم
ً

روçظ ليلقت ûåع دعاسÍل 

.ةنرمو ةمعان ةرشcل بودنلاو ددمتلا تامالع



1

3

2

4

 نم ةرشcلا ةيامjÑ ةUÿمملا انتانو|م
ددمتلا تامالع

وا<ا=لا ةد;ز
 ةرارح ةجرد =R بوذي قئاف بطرم
 عم دلjkا =R قمع∑ لغلغتيل دلjkا

.ةرشcلا نول ديحوتو تامالعلا ميعنت

نAجالو=لا
ماعلا ھنولو دلjkا ةنورم نسحي
 تامالع روçظ عنمwو ھتنويلو

.ددمتلا

 لwزwو ،ددمتلا دع∑ ھل|ش ãåإ دلjkا ديع£
.ةخوخيشلا نع ةجتانلا تاغبصتلا

نAتساليإ

 ûåع دعاس¶و Y•حي يوق ةدسكأ داضم
.تابدنلا راثآ ليلقت

E ن&ماتيف



 نأ درجمب ةصا∞jا ةبيكqVلا هذu مادختسا =R لماjÑا ةأرملا أدبت نأب ∆ÔXوي
Lأب فرع…tكأ عنمل كلذو ،لماح ا›V ھكرف بجي .ررضلا نم نكمم ردق R= عيمج 
.تاققشÍلا عنم =R ةدعاسملل نUيدثلاو نيذخفلاو نUكرولاو ةدعملا ءاحنأ

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ،دلjkا ءانبل ةيساسأ ∆±بل دع£ يذلا =óصلا نUجالو|لا ززعL اçعون نم ةدwرف ةبيكرت
ادج مçم ،ددمتلا ûåع ھتردقو دلjkا ةنورم ززع£

ً
 .اt≠محwو ةرشcلا بطري ذإ لمjÑا ءانثأ 

انسحت نظحال ءاسöلا نم %98 نم ZVكأ ،ةتcثم ھجئاتن
ً

 R= لا ةنورمcسملمو ةرشçا 
 اt…ولو

 تافصاوملا

4031-6:دنبلا

ددمتلا تامالع كيلدتل واÉاÇلا ةدÄز م2رك :جتنملا



اt…أب فرعL نأ درجمب ةصا∞jا ةبيكqVلا هذu مادختسا =R لماjÑا ةأرملا أدبت نأب ∆ÔXوي
 نUكرولاو ةدعملا ءاحنأ عيمج =R ھكرف بجي .ررضلا نم نكمم ردق V‹كأ عنمل كلذو ،لماح
كل نمضت ةينغ ةبلع وu جتنملا اذu.تاققشÍلا عنم =R ةدعاسملل نUيدثلاو نيذخفلاو

ددمتلا تامالع نم صلختلا  نشول قوف ھيعض :ةحيصن.لماح ةأرما ل{ ھكلتمت نأ بجي
.زرملاب كيلدت

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

اساسأ دع£ يذلا =óصلا نUجالو|لا ززعLو UÿكqVلا ةيلاع ةبيكرت
ً

 ةنورم دwزي ،ةرشcلا ءانبل 
ادج مçم رمأ وuو ،ددمتلا ûåع ھتردقو دلjkا

ً
 ھجئاتن اt≠محwو ةرشcلا بطري لمjÑا ءانثأ 

انسحت نظحال ءاسöلا نم %98 نم ZVكأ ،ةتcثم
ً

 R= لا ةنورمcسملمو ةرشçولو ا…tا. .

 تافصاوملا

4035-6:دنبلا

نطبلا ددمت تامالعل واÉاÇلا ةدÄز :جتنملا



 مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 اt…أب فرعL نأ درجمب ةصا∞jا ةبيكqVلا هذu مادختسا =R لماjÑا ةأرملا أدبت نأب ∆ÔXوي
اليل ھمدختسا ،ررضلا نم نكمم ردق V‹كأ عنمل كلذو ،لماح

ً
 ãåإ دلjkا جاتحا امل{ وأ 

.فثكم بيطرت

uاذ uرك  ,ددمتلا تامالع نم صلختلا كل نمضت ةينغ ةبلع .وwز نم كيمس مzةد 
 نUكرولاو نUيدثلاو نطبلا احنأ عيمج =R مدختس£ ،كترشcل ھتسمالم دنع بوذي وا{ا|لا

 امم ،كترش∑ =R قمع∑ E نUماتيفو ةينغلا وا{ا|لا ةدzز لغلغتت .لمjÑا ءانثأ نيذخفلاو
ابيطرت كحنمي

ً
اwويح 

ً
اميعنتو 

ً
 ةباصملاو ةفاjkا ةرشcلل وا{ا|لا ةدzز نأ يأر .كنطبل 

 ةqVفب ةبحاصملا ةكjÑاو ةفاjkا ةرشcلا بطرتو معنتل دwرف ل|ش∑ بكqVت ةكjÑاب
 معني نUتساليالاو نUجالو|لاو يا نUماتيفو وا{ا|لا ةدzز نم دwرفلا جwزملا هذu .لمjÑا

 نUتسòللا ãåا ةفاضإلاب .ھتابثو ھتنورم ûåع ةظفاflÑا عم =oيبط ل|ش∑ دلjkا يرطwو
 ءابطأ لبق نم ةV‹تخم .مادختسالاب ةحwرم شر ة∞Óمب . ةنويلو ةنورم يطع£ يذلا
.لماح ةأرما ل{ ھكلمت نا بجي ,دلjkا

 تافصاوملا

4076-6:دنبلا

ددمتلا تامالعل نطبلل واÉاÇلا ةدÄز :جتنملا



4050-6:دنبلا

.ةكî|اب ةباصملاو ةفا{|ا ةرشãلل ئدöم ت2ز :جتنملا

 تافصاوملا

 بطرتو معنتل دwرف ل|ش∑ بكqVت ةكjÑاب ةباصملاو ةفاjkا ةرشcلل وا{ا|لا ةدzز زرملاب
 وا{ا|لا ةدzز نم دwرفلا جwزملا هذu .لمjÑا ةqVفب ةبحاصملا ةكjÑاو ةفاjkا ةرشcلا

 ûåع ةظفاflÑا عم =oيبط ل|ش∑ دلjkا يرطwو معني نUتساليالاو نUجالو|لاو يا نUماتيفو
 ةحwرم شر ة∞Óمب . ةنويلو ةنورم يطع£ يذلا نUتسòللا ãåا ةفاضالاب. ھتابثو ھتنورم

دلjkا ءابطأ لبق نم ةV‹تخم .مادختسالاب

 مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ةباصملاو ةفاjkا ةرشcلل زرملاب نم ئدçملا وا{ا|لا ةدzز تwز شر :مامحتسالا دع∑
 ھيمدختسا .فجي ∆gح ھيzÍر .ناوث عضبل ھيكرتا .ةبطرلا ةرشcلا ûåع ةرشابم ةكjÑاب
ايموي

ً
.ددمتلا تامالع تاجتنم عم نماqÿلاب 



ايموي ھيمدختسا
ً

.ددمتلا تامالع ûåع 

مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ةكúÑل ةUVثملا ةفاjkا ةرشcلا ئدt̂و فظني .لماjÑا ةرشcب ةيانعلل ةيلاثملا ãåوألا وط∞jا
ابنجنUتساليإلاو نUجالو|لا لمع£ .ةzوطرلا ديع£ يذلا مسjkا لوسغ عم ةدتمملاو

ً
 ãåإ 

 ةجرد نزاوي دلjkا ةنورم ةداعœو قيمع بيطرت ûåعايشلا ةدzزو وا{ا|لا ةدzز عم بنج
 .ةرشcلل ةيعيبطلا ةضومjÑا

تافصاوملا

4375-6 :دنبلا

ددمتلا تامالعل مس{|ا لوسغ :جتنملا



4070-6 :دنبلا

ردصلا م2رك :جتنملا

تافصاوملا

 .لjkا لثم معني ةصاخ ةبيكqVب مwرك وu زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ردصلا مwرك
 جwزم نم عونصم .نزولا نادقفو لمjÑا دع∑ ∆gح اuدشو كردص ةقطنم دش ûåع لمع£

 امنòب ،كترش∑ بيطرت ةداwزل E نUماتيفوايشلا ةدzزو ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز نم دwرف
 ةرشcلا معد ûåع اuاودج تÍبثأ gYلا ىرخألا تانو|ملاونUتساليإلاو نUجالو|لا دعاس£

ةبالصلاو مغانتلا ةداwزو ردصلا ةقطنم لوح

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ةباصملاو ةفاjkا ةرشcلل زرملاب نم ئدçملا وا{ا|لا ةدzز تwز شر :مامحتسالا دع∑
نكمي ،فجت ∆gح اçكرتا .ناوث عضبل ھيكرتا .ةبطرلا ةرشcلا ûåع ةرشابم ةكjÑاب
اضيأ ھمادختسا

ً
.ةفاjkا ةرشcلا ûåع 



4064-6 :دنبلا

ةرشãلا دشل ةدÄز :جتنملا

تافصاوملا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

ايموي نUترم مسjkا ءاحنأ عيمج كيلدتب مق
ً

نUقاسلاو نيذخفلا ûåع ةصاخ ،
.ردصلاو نطبلاو

اصيصخ ةممصم ةدwرف ةبيكرت ،زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ةدzز
ً

 =R ةدعاسملل 
 نم دwرفلا جwزملا لمع£ .نزولا نادقف وأ لمjÑا دع∑ ةصاخ ،نا{ امك كمسج هداعتسا

 عمةرشcلا نول ديحوتو ةwوقت ûåعايشلا ةدzزونUتساليإلاو نUجالو|لاو وا{ا|لا ةدzز
غنسöيjkا دعاس£ ،كلذ ãåإ ةفاضإلاب .¿˜او ل|ش∑ ةرشcلا سملم نUسحت =R ةدعاسملا

 تاداضم دحأ وCo Enzyme Q10 u .ةرشcلا ميعنت ûåع E نUماتيفو
اçطيشöتو ةرشcلا ميعنت ûåع دعاسgY Lلا ةدسكألا



4037-6:دنبلا

ةعاضرلا ةدÄز :جتنملا

تافصاوملا

وا{ا|لا ةدzز نم مادختسالا لçس جwزم =>و ،زرملاب نم وا{ا|لا ةدzز ةبيكqVب ةعاضرلا ةدzز
 ةطبترملا ةققشÍملا تاملjÑا باßtلا فيفخت ûåع دعاسL ،5 يí  نUماتيفورب )لونòثناzو( ةيقنلا
اضيأ نكمي .ةيعيبطلاةعارلاب

ً
 .ةيعيبطلا ةعاضرلل تاملjÑا فييكتل ةدالولا لبق ھمادختسا 

.ةيدلjkا ءابطأ لبق نم ةصوحفم

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ال .ةجاjÑا تعد امل{ وأ ةعضر ل{ دع∑ ةملjÑا ةقطنم ûåع ةUVغص ةحاسم =oض
.ةيدلjkا ءابطأ لبق نم ھصحف مت .ةيعيبطلا ةعاضرلا لبق ھلسغ بجوتي
اضيأ ھمادختسا نكمي :ةدالولا لبق مادختسالا

ً
 ةعاضرلا لبق تاملjÑا بيطqVل 

ايموي ھيعض ةيعيبطلا
ً

.ةبطرو ةرضنو ةمعان يدثلا تاملح ûåع ظافúÑل 



4376-6:دنبلا

.لماî|ا نطب ةÄوطرل ددمتلا تامالعل نطبلا عانق :جتنملا

:تافصاوملا

 دعاسL .باzوابلا تwزواجنwروملا تwزو وا{ا|لا ةدzزب ةرشcلا بطري يذغمو فيفخ تwز
 تامالع ةمواقمو ةنورملا نUسحتل دلjkا ةيöب ةwوقت ûåعنUتساليإلاو نUجالو|لا ةفاضإ
.لمjÑاب ةطبترملا ةكjÑاو ةفاjkا ةرشcلا ةئدûå ætعنUثòسòللا دعاس£ .ددمتلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

ايموي نUترم ةرشcلا ûåع ةwرحب ھيكلد
ً

.ةجاjÑا بسح ھعصو يررك ،



4383:دنبلا

ددمتلا تامالعل نطبلا ةعنقأ :جتنملا

 ûåع دعاسL ةwوق تانو|م نم نو|تي ،لماúÑل نطبلا ةzوطرل ززعمو زكرم =Ÿرو عانق
ætا فيفختو ةئدjkسحت عم دودشملا دلUا ةنورم نjkال .%100 نطقلا ةقرو عانق .دل 
.ةيدلjkا ضارمألا يÎاصخأ ھب ¿øني ،ةساسjÑا ةرشcلل بسانمو ،ةيساسjÑا بcس£

:مادختسالاةيفيك /حئاصن

 .نطبلا طيحم ûåع فاوjÑا ميعنتل ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ھيعضو عانقلا يدرفا
.ةرشcلا ûåع جتنملا اياقب ي|لد ،عانقلا لزأ .قئاقد رشع ةدمل خqVسا

:تافصاوملا



لافطألل زرملاب

 لثم ةيعيبط تانو|مب ةساسjÑا كلفط ةرشcب Y±تعا

.E نUماتيفو وا{ا|لا ةدzز



 ةوبعلا حتفا .لفطلا ةرش∑ عيمج ûåع لافطألل ةللبملا زرملاب ليدانم مادختسا نكمي
 ليدانم نم ةzولطملا ةيمكلا لزأو ،قصلملا عزنا وأ بلصلا ءاطغلا ةحتف قوف رقنلاب
.مامحتسالا دع∑ قصلملا / ءاطغلا قلغأ .كلفط دلج زرملاب ةللبملا لافطألا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 صئاصخ ûåع يوتحي يذلا رابصلا نم ةفيفخ تاعرج مادختساب ليدانملا ميمصت مت
نم ديدعلا كلتمي يذلا جنوبابلاو ،دلjkا باßtلا نم فطلب للقت تاباßtلالل ةداضم
ûåع يوتحwو )رçطم ،ايqVكبلل داضم ،تاwرطفلل داضم ( ةرشcلل ةwوقملا صئاص∞jا
 ةدام نم ةعونصم زرملاب نم ةللبملا لافطألا ليدانم .ةدسكألا تاداضمو ةيساسأ توwز
 ةبيكqVلا هذu نUب عمjkا نإ .صاصتمالاو ةموعنلاب Uÿمتت اçعون نم ةدwرف ةينطق
 نUماتيف نم ةسملب V‹كأ ل|ش∑ اuزwزعL متي gYلاو ،ةفيطللا ةرشcلاو ةصا∞jا ةينطقلا
.ضافjÑا تاUVيغL تòب ةعرس∑ كلفط ةرش∑ فيطلتو ةئدûå ætع لمعتس  )ي(

 تافصاوملا

)72 ( 4284 ، )40( 4283 ، )20 ( 4282: دنبلا
 ا=>فولألا ةبيك=nب لافطألل للبم ليدانم :جتنملا



 دنçلا زوج تwزو وا{ا|لا ةدzز ةيذغملا تانو|ملا
.هافشلا ميعنتو بيطqVل ما∞jا ايشلا ةدzزو

 هافشلاب ةيانعلا



4220 :دنبلا

بيط=nلا قئاف هافش بطرم :جتنملا

تافصاوملا

 نم ةيامح لماع .ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز نم نو|تي بيطqVلا قئاف هافش مسلب
 بcسL نأ نكمي gYلا سمشلا ةعشأ نم ةيمحم هافشلا ûåع ظفاحي15 سمشلا
 دنع وا{ا|لا ةدzز بوذت .مفلا لوح ةقيقدلا طوط∞jا روçظ =R مuاسLو تاحرقت
.هافشلا بطرwو معني اwوق ازجاح قلخي امم دلúkل اßtسمالم

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ةUVفو ةيمك عض .قرعتلا وأ ةحابسلا دنع ءاملل امواقم سمشلا نم ايقاو مدختسا
 ةjÑاص .لقألا ûåع نUتعاس ل{ ھقيبطت دعأ .سمشلل ضرعتلا نم ةقيقد15 لبق
.اçحتف درجمب ارçش12 ةدمل



4200 :دنبلا

ةراود اصع :جتنملا

 تافصاوملا

uركتبملا جتنملا اذ uلا وöŒ∞ا ةflÑةيلصألا ةبلصلا ةداملا " نم ةلوم"
 ةبص∞flا ةيقنلا وا{ا|لا ةدzز دئاوف عيمج ûåع يوتحت وا{ا|لا ةدzزب زرملاب ةبيكرت

، E نUماتيفب  مk˙ب اصعلا هذV u‹تعL .ةفلاتلا وأ ةفاjkا ةرشcلا ميعنتل ةwويح
 تامالعلاو ةفاjkاو ةنش∞jا قطانملا فيفخت =R ةدعاسملل ةيلاثم بيjkا

 هافشلا ةئدætو بيطqVل اضيأ ھمادختسا نكمي .مسjkاو ھجولا ûåع بويعلاو
.ةققشÍملاو ةفاjkا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 كلذل ،دمجتي ال ،ءام ûå 0%ع يوتحي جتنملا نأ ثيح .ةجاjÑا تعد امل{ ھيمدختسا
 ةجاjÑا سمأ =R نو|ت امدنع ءاتشلا رçشأ لالخ qÿjÁلا تاردحنم ûåع ھمادختسا نكمي
.ققشÍملاو فاjkا بعكلا نم صلختلا =R ةدعاسملل اضيأ =ãاثم .ھيلإ



 ةUVفو ةيمك عض .قرعتلا وأ ةحابسلا دنع ءاملل امواقم سمشلا نم ايقاو مدختسا
 ةjÑاص .لقألا ûåع نUتعاس ل{ ھقيبطت دعأ .سمشلل ضرعتلا نم ةقيقد15 لبق
.اçحتف درجمب ارçش12 ةدمل

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 رمغ£ بيطqVلا قئاف مسلبلا اذgY، uيuاتلا  Mono Mon و يقنلا دنçلا زوج عم
يقنلا دنçلا زوج تwز .اçل ليثم ال ةموع≈و ةقارشإ اçحنمي امم ،ةرخاف ةzوطرب هافشلا

 ةققشÍملاو ةفاjkا هافشلا بطري ةيامح لماع عم  E نUماتيف ãåإ ةفاضإلاب زرملاب نم
 وأ نUتولغلا وأ ةيندعملا توwزلا وأ تالاثفلا وأ نUبارابلا نم لاخ .ةعاس24 ةدمل
.غابصألا وأ تاتيV‹كلا

تافصاوملا

3222 :دنبلا

 سمشلا نم ةيامح لماع عم دنöلا زوج ت2زب هافشلا مسلب :جتنملا

15



5220 :دنبلا

 ايشلا ةدÄزب هافشلا مسلب :جتنملا

 ãåإ هافشلا تجاتحا امل{ ةwرحب قبطي )قوف امو تاونس3 رمع∑ لافطألاو نوغلابلا(
 بيطqVلا ةداwز

 زوج تwزو ايشلا ةدzز نم ةمادتسم رداصم نم زرملاب نم ايشلا تاجتنم بكqVت
. دنçلا
بطرم ظفاحي .ةللدم هافشل اينغ ابيطرت ما∞jا ةيعيبطلا تانو|ملا هذu رفوت
.ققشÍلا نم اt≠محwو مويلا لاوط هافشلا بيطرت ûåع اذw•Y uركلا هافشلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

تافصاوملا



ھجولا

مس@Mا

رعشلل



رعشلل ھجولل ھجولل

ادج ديج دنYلا زوج تBز لعجي يذلا ام
ً

؟كل 



اديفم دن1لا زوج ت-ز لعجي يذلا ام
ً

ادج 
ً

؟كل 

مس@?ل
با+*لالا ففخي-

 ةيدل>;ا ضارمألا نم ديدعلل ديفمE ن2ماتيف-
)بابشلا بح ،ةيفدصلا ،امAزكألا(

 ضمح يوتحي-حور78ا مائتلا 34 دعاس0

 ةرQطم صئاصخ KLع كFروللاو كيلFرباDلا

 نم حور78ا YZحي امم ،تاVوركيملل ةداضمو

 تابا[\لالا

)ن2قفرملاو بعكلا( ةنشL;ا عقبلا ففخي

قيمع بيطرت



ھجولل

 دن1لا زوج ت-ز لعجي يذلا ام

اديفم
ً

ادج 
ً

؟كل 

`_ ةدوجوملا ةيثالثلا نوWدلا بذجت-
نمضي امم ،ن2توdeلا تائAزج تAزلا

ن2جالوjلا ةقبط حالصإ

 ةداضملا ةلسلسلا ةطسوتم ةينWدلا ضامحألا

تاpوركيملاو ميثار>nل

بابشلا بح جالع `_ دعاسt نأ نكمي qrلا

بطرمو =oيبط جايكم لwزم

ارظن
ً

 قاe~خاب دن}لا زوج تAزل حمسMSFAs t نأل 
 ززعÄ نأ تAزلل نكمي ،دل>;ا نم ةقيمعلا تاقبطلا

 ةرشÖلا ةنورم ÉÑع ظفاحي امم ،ن2جالوjلا جاتنإ

.ديعاجتلا نم ةيلاخ ا}لعجAو



MCFA’s

رعشلل

 زوج ت-ز لعجي يذلا ام

ادجديج دن1لا
ً

؟رعشلل 

 ھنأ وW ةيسâئرلا بابسألا دحأ .سأرلا ةورفو رعشلل دن}لا زوج تامادختسا مظعأ نم

 (MCFAs) ةلسلسلا ةطسوتم ةينWدلا ضامحألل çrغ ردصم

 رعشلا `_ ن2توdeلا ظفح كAروللا ضمè; نكمي-

)ىوقأ رعشلا لعجي امم(

 ا}ل ةلسلسلا ةطسوتم ةينWدلا ضامحألا-

تاpوñوركيملل ةداضمو اي2eتكبلل ةداضم صئاصخ

 `_ صاخ لjشó عفترم دن}لا زوج تAز-

كAروللا ضمح MSFA ةلسلس

 دعاسÄ دن}لا زوج تAز نأل +رعشلا عاونأ لjل سâل
 و}ف`ùيبطلا `ùيبطلا ن2توdeلاب ظافتحالا ÉÑع رعشلا

اديفم سâل
ً

-ن2توdeلا صقن نم يüاعÄ ال يذلا رعشلل 
نشL;ا رعشلل )تAزلا نم( `_اضإلا ن2توdeلا يدؤي دق

ھطقاسtو رعشلا ةشاشW نم دAزملا Ñ•إ فا>;ا وأ



رعشلل

رعشلل قيمع مسلب

 :سأرلا ةورفب ةيانعلا

 زوج ت-ز لعجي يذلا ام

؟كل ةبس=لاب ديج دن1لا

 اي2eتكبلل ةداضم صئاصخ ھل دن}لا زوج تAز

 سأرلا ةورف فظنت

 سأرلا ةرشق جالعل ةيعيبط ةقAرط

 ھناف ةرشÖلا دن}لا زوج تAز يذغÄ املثم

Äرط نع سأرلا ةورف يذغAا+®يطرت ق óقمع 

 فاف>;او ةكè;او روشقلا نم للقي

 نا رعشلل حمسÄ امم رعشلا تاليصب نم مWزلا تAزلا لAزي

 يذلا تAزلا– دئازلا مWزلا( عرسأو ةفاثك e©كأ لjشó ومني
 طقاسtبÖسÄ نأ نكمي_ `ùيبط لjشó سأرلا ةورف هزرفت

)رعشلا

tعçr دلا ضامحالاW2غصلا ةينeةطسوتم ة
 لغلغتي تAزلا نأ دن}لا زوج تAز نم ةلسلسلا

 تافيكم نم قمعأو عرسأ لjشó رعشلا `_

 ةيديلقتلا ءاو}لا

.ايØèو اعمال رعشلا كe~ي ،ھلسغ درجمب



مس67ل

 ةيقالخأ رداصم نم تانو|م نم ةبيكرت
 زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكرت رفوت ةمادتسمو

نUليمج رعشو ةرشcل رخاف ل|ش∑ اينغ ابيطرت



3265و3280:دنبلا
 دنöلا زوج ت2زب مس{ìل نشول :جتنملا

 لم400و لم250

تافصاوملا

اصيصخ ممص
ً

 رçشألا دنçلا زوج تwزب مسjkا نشول دع£,دنçلا زوج قاشعل 
ايئاوتسا

ً
 gYيuاتلا يونوملاو يقنلا دنçلا زوج تwزب Y±غ مسúkل بطرمو Y±غ نشول ،

 ،ةبطرمو رwرjÑا{ ةمعان ةرشcلا كqVي ،يونوملاو ةيئاوتسالا دنçلا زوج ةحئارب رطعم
 ل|ش∑ ةللدمو ةمعان ةرش∑ ûåع لوصúÑل مسjkا ءاحنا عيمج ûåع , ايموي ھمدختسا
  ةمادتسم رداصم نم gYيuاتلا يونوم توwزو دنçلا زوج توwز ûåع يوتحي, حwرم
 ةيقالخأو

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

.ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



3270:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب مس{|ا ت2ز :جتنملا

تافصاوملا

 ةقارشا اçحنمwو =oيبطلا تwزلا نزاوت ةرشcلل ديع£ صاصتمالا ع¶رسو فيفخ تwز
∏Ñد اياقب كرت نود , ةعرس∑ صتمي ةنكلو قمع∑ يذغ£ ،ةلماش ةيuةجاجز , ةين 

. رفسلل ھيلاثمو قيبطتلا ةلçس اçلعجت ةننقملا ة∞Óملا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ûåع لوصúÑل مامjÑا =R وأ ةبطر ةرشcلا لازت ال امنòب ،مامحتسالا دع∑ ايموي ھمدختسا
  عتمم جالع



تافصاوملا

 بيطرت ةوقب ةرشcلا ةwرwرjÑا ةبيكqVلا وذ مwركلا اذu يذغ£ ،ةيذغZV Lكألاو ∆±غالا انÍبيكرت

 ةموعنلا ةقئاف ةرشcل ي نUماتيفو دنçلا زوج تwز

 =Rاضإ ليلدتو جالع ãåا ةرشcلا تجاتحا امل{ ھيمدختسا

.

 ûåع لوصúÑل مامjÑا =R وأ ةبطر ةرشcلا لازت ال امنòب ،مامحتسالا دع∑ ايموي ھمدختسا

  عتمم جالع

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3200:دنبلا
 مس{ìل دنöلا زوج ت2ز م2رك :جتنملا



 عم ،ةzوطرلا مكحwو تازافقلا ھبشL ةيامح رفوي رخاف w•Yرك نيديلل مwرك
 فافúkل ةنسحم ةمواقمو ةنويلو ةموع≈ ZVكا ةرشcلا حبصت ،مظتنملا مادختسالا

 ةجاjÑا بسح وا نيديلا لسغ دع∑ مويلا =R تارم3...2 مدختس£ ققشÍلاو

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 معان دلج ûåع لصحتل ،بتكملاو ةرايسلا جردو ،كدي ةبيقح =R بوبنأب يظفتحا
 . يرwرحو

تافصاوملا

3235:دنبلا
 نيديلل دنöلا زوج ت2ز م2رك :جتنملا



4476:دنبلا
 مس{ìل دنöلا زوج ت2ز لوسغ :جتنملا

تافصاوملا

كترش∑ ،ةبطر كترش∑ كqVتل اذu نتافلا مسjkا لوسغ عم كساوحو كترش∑ =ûلد
 ال ،مامحتسالا ةظjÑ ذنم كترش∑ للدت كنأ ةفرعمل ةقwرط لçسأ,كبحت فوس

 تالائفلا وا نUباV‹لاو تاتيV‹كلا ûåع زرملابلا نم مسjkا لوسغ يوتحي

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ،شامق ةعطق وأ فيظنت ةداسو ûåع ةUVغص ةيمك =oض ،جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل
 بيطرت ûåع ظافjÑا =R ةدعاسملل ھيفطشا مث , مامjÑا =R قفرب مسjkا ي|لد مث
. زرملاب نم كيدل لضفملا مسjkا نشولب ھيعبتا , مويلا لاوط ةرشcلا



3285:دنبلا
ةدسكأل داضملا دنöلا زوج ت2ز نشول :جتنملا

تافصاوملا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 كلمع =R كمعدو تالضعلا ةوق زwزعLو ةرشcلا بيطqVل نwرمتلا دع∑ ھيعض

 نم جwزم اuدحوwو ةرشcلا دش£ ةدسكألل داضملا دنçلا زوج تwز نشول :تافصاوملا
 ةرش∑ كحنمي نUيفا|لاو ولjÑا زوللا تwزو ةwرحبلا باشعألا وا نUماتيفو دنçلا زوج
 ةطشöلا ةيعيبطلا تانو|ملا لمعL ال ,  نUعوبسأ نم لقا =R ¿˜او ل|ش∑ ةدودشم
مwرك ماوق نكلو اuرارقتساو ايال∞jا ديدجت عيL¸kو ةيامjÑ دلjkا لخاد قمع∑ طقف
 اميعنتو ادشو اwروف اUVثأت يطع£ دwرفلا مالçلا

 امغانتو ا|سامت ZVكأ تحبصأ ةرشcلا نا نلق ءاسöلا نم 98%
 %100 نرعشو تيلوليسلا رçظم نسحي جتنملا نا نلق 94%

 نætرش∑ رçظم =V R‹كأ ةقثب



تافصاوملا

 وا ‘Rادلا ءاملاب ھيفطشا , فطلب جايكملا ةلازإل ةwرئاد ةكرحب كيلدو ةفاج ةرش∑ ûåع ھيعض

 .ةمعان شامق ةعطقب قفرب ھيŒÑما

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3242:دنبلا
 يونوم دنöلا زوجب ھجولا فيظنت مسلب :جتنملا

 يموق طقف , يمويلا فيظنتلا نUتور ةيuافرلا ،اذu بيطqVلا ديدش فيظنتلا مسلب فيضي

 ءاملاب ةطاسcب ھيفطشا مث جايكملاو بئاوشلا ةباذإل ةفاjkا ةرشcلا ûåع ةUVغص ةيمك كيلدتب

 ةمعان شامق ةعطقب ھتلازإب يموق وا ‘Rادلا

 ةرمل{ =R ةياغلل معانو شعنمو عÎار رçظمب كترش∑ رعشg∆ Lح بيطqVلاو فيظنتلا ûåع لمع£



تافصاوملا

 بطرملا دنçلا زوج ءامب ةرشcلا بيطرت ûåع زرملاب نم دنçلا زوج ءامب ھجولا بطرم لمع£

 لوصúÑل اuديدجتو ةرشcلا طيشöتل ايابابلا تامwزناو كينورولابيçلا ضمحو =oيبط ل|ش∑

 =óص رçظم تاذ ةيقن ةرش∑ ûåع

 ةبقرلاو ھجولا ûåع ةفاjkا ةرشcلا فيظنتل ايموي نUترم ھيعض

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3245:دنبلا
 دنöلا زوج ءامب ھجولل بطرم :جتنملا



تافصاوملا

 وا ءاملاب ھيفطشا لقألا ûåع قئاقد10 ةدمل ھيكرتا ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ءا∞Œ∑ ھيعض

 عوبسألا =R ةرم2...1 ھيمدختسا , ةرشcلا ûåع ھيكلد

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3547:دنبلا
دنöلا زوج ءامب ھجولا بيطرت عانق :جتنملا

=R دعاسgY Lلا ةقئافلا ةيئاذغلا رصانعلا نم ايUVتكبلل مواقمو قمع∑ بطرم ھجو عانق

 =óصلاو =oيبطلا ةرشcلا ھجوت ةداعتساو ةيذغLو بيطرت



تافصاوملا

اديج ھيفطشاو ةwرئاد ةكرحب ھيكلد ،ءا∞Œ∑ ھيقبطو لولبم ھجو ûåع ھيعض

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3543:دنبلا
دنöلا زوج ركس• ھجول رشقم :جتنملا

 لمع£ امنòب فطلب اçفيظنتو ةرشcلا عيملتل ما∞jا دنçلا زوج ركس نم ةقيقد تابòبحب Y±غ

 ةفاظنلاو شاعتنالاو ةموعنلاب رعشL اçلعجي امم ةرشcلا ةيذغLو بيطرت ûåع دنçلا زوج تwز

 WXYاساو مامحتسالا ةبلعل =ãاثم قúÑم وuو ìYلول ءاطغ∑ نزولا فيف∞jا بوبنالا Uÿمتي

 رفسلل



تافصاوملا

 ûåع ھيكلد ،ردصلا ةقطنمو ھجولا ûåع تارطقo= 3...4ض ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ھيعض

نUعلا ةقطنم جراخ قفرب رقنلل UVغصلا عبصالا يمدختسا ةwرئاد ةكرحب ةرشcلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3238:دنبلا
 دنöلا زوج ت2زب ھجولا بيطرت ت2ز :جتنملا

 توwز9و زاتمملا ركبلا دنçلا زوج تwز نUب عمجي ÷˛ضمو بطر ھجول زرملاب نوم دنçلا زوج تwز

 اقرشمو ايقن ارçظم اt‡اطعاو اçطيشöتو ةرشcلا ديدجتو قمع∑ بيطqVلا زwزعتل ىرخأ ةيقن ةنيمث

 ةنزاوتم ةرشcلا نو|ت ثيحب ،ةرشcلل لثمألا ةzوطرلا ىوتسم ûåع ظافjÑا =R دعاس£ ايÑ∏و

 فافjkا ضwوعتل تwزلا جاتنا نم تwزتو ةينuد UVغو



تافصاوملا

 ةقرشمو ةقلأتم ةرش∑ ûåع لوصúÑل ةصاخ ةبسانم لبق وا حابصلا =R ھيمدختسا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3248:دنبلا
 دنöلا زوج بيطرت عانق :جتنملا

uوطرلاب عبشملا جالعلا اذzلا عبش£ ةcل ةرشúÑع لوصûå ∑قمع∑ ةبطرو ةيقن ةرش  , 

 ةرشcلا بيطرت ديع¶و يروفلا بيطqVلا نم ةwوق ةعفد ءاملاو دنçلا زوج تwز رفوي

 اçطيشöتو ةرشcلا ديدجت ûåع كينورولايçلا ضمح لمع¶و ةzوطرلا ظفحwو ةذفنÍسملا

 عانقلا ليصوت ماظن حمس£ ،ةرشcلا فيطلت ûåع جنوبابلا صلختسم لمع£ امنòب

 لصملل نكمي كلذل ةطشöلا تانو|ملل لثمألا قاqVخالاب %100 نطقلا نم عونصملا

 حطسلا نم رخبÍي الو دلjkا =R قمع∑ صتمي نأ رخافلا



تافصاوملا

 ةقرشمو ةقلأتم ةرش∑ ûåع لوصúÑل ةصاخ ةبسانم لبق وا حابصلا =R ھيمدختسا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3258:دنبلا
  دنöلا زوج محف نم مومسلا ةلازإ عانق :جتنملا

 تwزو طشöملا محفلا مادختساب اt…اقتحا ةلازœو اt≤م مومسلا ھلازاو ةرشcلا ةيقنت

 رشق نم =oيبطلا محفلا دعاس£ فاصفصلا ءام صلختسمو ما∞jا دنçلا زوج

ةفيظنو ةقرشمو ةيفاص ةرشcلا كqVي امم بئاوشلا صالختسا ûåع دنçلا زوج

jÑيبط رشقم فاصفصلا ءاo= £ع لمعûå و ماسملا ناقتحا ةلازإwqVةرش∑ ك 

 اçفيظنتو ةرشcلا ةئدûå ætع Y•ط∞jا صلختسم لمع£ ةقرشمو ةمعانو ةيفاص

 ةبسöب نطقلا نم عونصملا عانقلا ليصوت ماظن حمس سململا ةمعان اçلعجي امم

 صتمي نا رخافلا لصملل نكمي كلذل ةطشöلا تانو|ملل لثمألا قاqVخالاب 100%

حطسلا نم رخبÍي الو قمع∑



تافصاوملا

 رعشلا عاونأل ةبسانم ةبيكqVلا نو|ت ال دق دعflkا وا ادج فاjkا رعشلل اصيصخ ممصم

 ھيفطشL الو نUفيظنو نUيفاج سأر ةورفو رعش ûåع ءالwزابلا ةبح مk˙ب ةيمك =oض ةمعانلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

2300:دنبلا
 رعشلا فيفصتل دنöلا زوج ت2ز بطرم :جتنملا

 يوقwو فصقتلا عنمي ثيح دعجالا رعشلاب مكحتلا ûåع جتنملا اذu دعاس¶و ززع£

 ¿øني .اثيدح يمانلا رعشلا لوح يماح زجاح ليكشL قwرط نع شçلا رعشلا

 نش∞jاو دعجالا رعشلل ھمادختساب



 فارطألا ãåا روذjkا نم بطرلا رعشلا ûåع عضوي
دعجم رعش ûåع لوصúÑل رعشلا ففجم مادختساب ھيففجو رعشلا يطشم

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

تافصاوملا

3314:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب دعجالا رعشلا فيفصت غنيدوب :جتنملا

 ةيعيبط رداصم نم دنçلا زوج تwزب رعشلا فيفصت غنيدوب =R دنçلا زوج تwز زرملاب
 ما∞jا ةيعيبطلا تانو|ملا هذu يرايتلا ةرuز تالتcب عوقنملا يونوم gYيuات نم ةمادتسم
Lلا ززعqVصتو قمع∑ بيطú¿ ار اناعمل يفضتل فلتلاÎاع 
تاذ ةيعيبط تاديعجت ãåا ةديدشلا تاديعجتلا ليصختب دعflkاو فاjkا رعشلا ففصwو
 الwوط مودت ةحwرسÍل =oيبط لوط



3305:دنبلا
 دنöلا زوج ت2زب بطرم وبماش :جتنملا

تافصاوملا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

 ةيمwرك ةوغر ãåا لوحتي ∆gح للبملا رعشلا ûåع عضو
Lل ةيلمعلا يررك ..اديج ھفيطشúÑع لوصûå جئاتنلا لضفأ 
زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكqVب ممرم مسلب مادختساب ھيعبتا

 ةيقالخأ رداصم نم دنçلا زوج تwز ûåع زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكرت تاجتنم يوتحت
 ما∞jا ةيعيبطلا تانو|ملا هذu يرايتلا ةرuز تالتcب جوزمم يداحألا gYيuات تwزو ةمادتسمو
دنçلا زوج تwز مسلب وبماش قدصي ال اناعمل رعشلا يطعLو فلتلا ¿úصتو قمع∑ بطرت
 فطلب فظني تاتيV‹كلا نم =ãاخ مwركلاب Y±غ وبماش وu زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكqVب

 ةzوطرلا نزاوت =R للخ وا رعشلا عيطقت نود تامكاqVلا لwزwو



:تافصاوملا

 رعشلا ûåع ءا∞Œ∑ ھيعض ،زرملاب نم دنçلا زوج تwز مسلب وبماش∑ رعشلا لسغ دع∑

 .فطشلا لبق قئاقد5..3 ةدمل لغلغتي ھيكرتاو ،بطرلا

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن

3308:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب ممرم مسلب :جتنملا

 رداصم نم دنçلا زوج تwز ûåع زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكرت تاجتنم يوتحت :تافصاوملا

 ما∞jاةيعيبطلا تانو|ملاهذt̂رايتلا ةرuز تالتcب جوزمم يداحألا gYيuات تwزو ةمادتسمو ةيقالخأ

 ةبيكqVب دنçلا زوج تwزب ممرم مسلب قدصي ال اناعمل رعشلا يطعLو فلتلا ¿úصتو قمع∑ بطرت

 ûåع لوصúÑل روفلا ûåع ھقلغ¶و رعشلا كباشL كفي مسدو Y±غ مسلب وu زرملاب نم دنçلا زوج تwز

 مكحتلا =R لçسأو اناعلو ةموع≈ ZVكأ رعش



:تافصاوملا

 ھتzوطر نم رعشلا دwرجت نودب فطلب فظني ،ةوغر نودب وبماشلا ليدب دنçلا زوج تwز زرملاب

 jÁاعملا وأ فاjkا رعشلل ھيلاثم ،تاتيV‹كلاو ةيساقلا تافظنملا نم ةيلاخ ةبيكqVلا هذu ھنولو

 رسكتلل ضرعملا شçلا دعflkا وأ ناولألاب

3311:دنبلا
_وبماشلا ليدب_ دنöلا زوج ت2زب فظنم مسلب :جتنملا

 كيمسلا رعشلل ة∞˜40...20( ة∞˜o= 12...20ض مث ،ءاملاب ھفطش قwرط نع كرعش بطر

 ،اديج اt≠كرفاو ديلا ةحار ûåع دنçلا زوج زرملاب نم وبماشلا ليدب فظنم مسلب نم )لwوطلا-

ارظن.سأرلا ةورف ûåع ةرشابم ھعض
ً

 ãåإكلذ يدؤي نلف ،تاتيV‹كلا نم لاخ جتنملا نأل 

اديج ھيكلدةوغر
ً

 )ةنكمم ةqVف لوطأل(مامحتسالا ةدم لاوط ھيكرتاو ھيطشمو ،رعشلا ûåع 

اديج ھيفطشا ،فيظنتو بيطرت ∆ÚXقأ ûåع لوصúÑل
ً

 ةورفو رعشلا كيلدت =R رارمتسالا عم 

اضيأ ھمادختسا نكمي سأرلا
ً

.رعشلا ûåع كqVي مسلبك فيظنتلا دع∑ 

:مادختسالا ةيفيك /حئاصن



:تافصاوملا

 رwرjÑا{ امعان ھلعجwو روفلا ûåع رعشلا كباشL كفي ةفشöملاب رعشلا فيفجت دع∑ ةفيفخ تاخب

 نم دwزملB5 نUماتيفو رابصلاو تانòتوV‹لاو =oيبطلا دنçلا زوج تwزو نUتاwركلا ûåع يوتحي

 حالصإلاو بيطqVلا

 فارطألا ∆gح ھيطشم ،بطرلا وا ففflkا رعشلا ءاحنا عيمج =R جتنملا شر :مادختسالا ھيفيك

 مويلا لاوط ھمادختسا نكمي , ةبغرلا بسح ھيففص , ھيفطشL ال ،تانòتوV‹لاب رعشلا فيلغتل

. ةجاjÑا بسح

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3313:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب رعشلا ™jع ك=nي مسلب :جتنملا



:تافصاوملا

 قدصي ال ناعمل ءافضاو رياطتلا ةئدßtل رعشلا ûåع ةفخب شري

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3312:دنبلا
 فا{|ا دنöلا زوج ت2ز خاخب :جتنملا

 فافjkاب كرعشwgY Lز جwزم ةبيكرت =R ةديدج ةمدقتم ةينقت مادختساب ،u±Yد UVغو نزولا فيفخ

 فافjkا وا بطرلا رعشلا ûåع ةفاjkا توwزلا مادختسا نكمي رعشلا ûåع اçشر درجمب

 ساسحإلا نود ناعمل قلخو رياطتلا ةئدãå ætا روفلا ûåع يدؤي امم ،ةلوçس∑اçصاصتمانكمwو

 لثم ةيقنلا ةيعيبطلا توwزلا نم جwزم ûåع زرملاب نم فاjkا تwزلا ذاذر يوتحي , ةليقثلا توwزلاب

بيطqVليو{و|لا تwزو بنعلا روذzو ناجرألاوالمألاواzوجوjkاو دنçلا زوجواجو{اراملاو ودا{وفالا

 . قدصي ال اناعمل قلخwو دعجتلا ففجي , رارضألا حالصœو قمع∑ ةرشcلا



:تافصاوملا

 قمع∑ رعشلا بطرwو يذغ£ فيفخ نشول وu زرملاب نم دنçلا زوج تwزب رعشلا بيلح يذومس

 دعجتلا نم لاخ عمال رçظم ûåع لوصúÑل ھتموع≈ ديعتسòل

 فارطالا ãåاسأرلا ةورف نم رعشلا اó= stسماو اعم كيدي ي{رفاو ديلا ةحار =R ةUVغص ةيمك =oض

 كف =R ةدعاسملل فارطألا ûåع UÿكqVلا عم رعشلا ûåع يواسÍلاب ھيعض ،بطرلا رعشلا ûåع

Lةبغرلا بسح ھيففصو ھيففج مث , رعشلا كباش .

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3319:دنبلا
رعشلل دنöلا زوج ت2ز بيلح يذومس :جتنملا



:تافصاوملا

 ةدمل فجيل ھيكرتا ،ةzولطملا قطانملا ûåع UÿكqVلا عم فطلب كلذو سأرلا ةورف ûåع رشابم شر

 فيفصتلا لبق ةقيقد

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3510:دنبلا
 ة2وق روذ{| دنöلا زوج ت2ز خاخب :جتنملا

 يوقي سأرلاةورفل شعنم خاخب وu دنçلا زوج تwز زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكرت :تافصاوملا

=óص ومن لجا نم سأرلا ةورف زفحwو ةكjÑا ففخwو روذjkا نم رعشلا



:تافصاوملا

 ناعمللا ززع£ موUVس وu زرملاب نم دنçلا زوج تwز ةبيكqVب دنçلا زوج تwزب رعشلا عملم موUVس

 معان رعشلةقدلا =ãاع اناعمل ھيلع فيضيل فيفصتلا ةبعص تاديعجتلا عوطي ثيح رعشلل

.رwرjÑا{

 اt≠عزوو بطرلا وا فاjkا رعشلا ûåع اó= stسماو ديلا ةحار ûåع ةUVغص ةيمك =oض

.ةبغرلا بسح ھيففص ،يواسÍلاب

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3320:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب رعشلا عملم مو=>س :جتنملا



:تافصاوملا

 ةقطنمو نUبjkا ةمدقم دنع كباشÍملا رعشلا فارطأ ميعنتو عيملت ûåع قئافلا مكحتلا لج لمع£

 .رعشلا ةيسقت نود اياقب كqVي ال ،لوطأ ةدمل اتابث رعشلا حنمي ةzوطرلل مواقم ،ةبقرلا

 ميعنتل ةجاjÑا سح رعشلا طخ فاوح ûåع وأ قنعلا ةرخؤم =R رعشلا وا غدصلا ûåع ھيعض

 .ھيف مكحتلاو ديدjkا رعشلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3506:دنبلا
دنöلا زوج ت2زب رعشلا فارطألاب مكحتلا لج :جتنملا



:تافصاوملا

– 20 ھيكرتا .وبماشلاب كرعش لسغ دع∑ جالعك ايعوبسأ ھيمدختسا ةقيقد  لبق 10

.فثكم بيطرت جالع ûåع لوصúÑل ليللا لاوط ھيكرتا وأ ھفطش

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

د3315 :دنبلا
كليسلا ن>تورÄو ن>تو=Æلا ةمزح عم دنöلا زوج ت2زب قيمع مسلب :جتنملا

 تwزو =oيبطلا دنçلا زوج تwزب .فلاتلا فاjkا رعشلا حالصœو ةwوقتل فثكم بيطرت جالع

.دنçلا زوج بيلحو رwرjÑا تانòتورzو نUتاUVكلا نUتورzوE نUماتيفو gYيuاتلا يونوم



:تافصاوملا

 .رعشلا ناعمل ديعتس£ قيمع مسلب نع ةرابع :ãåوألا ةوط∞jا- :مادختسالا ةيفيك

.ھلسغ دع∑ مايأل فافjkا اع≈ام لوطأ ةدمل موديل تاماسملا قلغL :ةيناثلا ةوط∞jا-

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

3509 دنبلا
.ن>توطخب دنöلا زوج ت2زب رعشلا عانق :جتنملا

 لوطأ مايأل ةzوطرلا سcحي يذلا قمع∑ بطرملا مسلبلا اذu مادختساب رعشلا تالصخ ليمجت

2 ةوط∞jا .ةرشcلا ناعمل ديع£ قيمع بيطرت مسلب نع ةرابع ãåوألا ةوط∞jا .رخأ مسلب يأ نم

Lا قلغjkل دلúÑع لوصûå وط جئاتنwا عنمتو دمألا ةلjkفاف R= ليسغلل ةيلاتلا مايألا.



؟كل ةبس6لاب ادج ةديج ايشلا ةد-ز لعجي يذلا ام

 رعشلل مس%5ل



            رعشلل

سأرلا ةورف

 ايشلا ةد-ز لعجي يذلا ام

؟كل ةبس6لاب ادج ةديج

            رعشلل

سأرلا ةورف نم ل|ل ردقلا سفنب ديفم اينuد ھكqVي ال رعشلل قيمع بيطرت
ةفاjkا وأ ةيwÍزلا

 ةورفل دئازلا تwزلا جاتنإ للقي
ةينuدلا سأرلا

 لçسأ ھلعجwو رياطتملا رعشلا معني
R= فيفصتلا 

 ةرشق نم ففخي نأ نكمي
سأرلا

 ھفصقتو رعشلا فافج عنمي

 دنع )سأرلا ÿ‹خ(  نم ففخي نأ نكمي
عضرلا سمشلا ةعشأ رارضأ نم رعشلا Y•حي



 لعجي يذلا ام

ةديج ايشلا ةد-ز

؟كل ةبس4لاب ادج

 مس@?ل

 :لثم ةرش1لا ةلاح نسحي

 بويعلا

دلjkا باßtلا
 قورjÑا
ةيسمشلا

 ديعاجتلا تارشjÑا غدل

عيقصلا رثأامwزكألا



ةديج ايشلا ةد9ز لعجي يذلا ام

؟كل ةبس=لاب ادج
 مس@?ل

E نUماتيفوA نUماتيفب Y±غ

 ايشلا ةدzز =R ةينuدلا ضامحألا– لمjÑا ءانثأ ددمتلا تامالع عنم وأ ليلقت =R دعاس£
نUجالو|لا جاتنإ زwزعL لالخ نم ةنورم ZVكأ ةرشcلا لعجت

 نوuدلا دوجوب رعشL ال تارشúÑل =oيبط دراطك ھمادختسا نكمي

 ايشلا ةدzز =R دوجوملاE نUماتيف
 ةخوخيشلا ةحفا|مل ديفم



مس@?ل
 ةديج ايشلا ةد9ز لعجي يذلا ام

؟كل ةبس=لاب ادج

 تامالع ليلقت ûåع دعاس£ امم ،نUجالو|لا جاتنإ معدي قيمعلا بيطqVلا
سمشلل ضرعتلا تامالعو ةخوخيشلا

Lدلا ضامحألا حمسuزلل ةينzصاصتمالاب ةد 
 دلjkا =R قمع∑

Lا دعاسj∞لالل ةداضملا صئاصßtتابا R= حالا ليلقتqVةعشأل ضرعتلا نع جتانلا ملألاو قا 
)كيمانòس ضمح لضفب( سمشلا

فافjkا نم ةرشcلا Y•حي

SPF 6(( ةيŒkفنبلا قوف ةعشألل ضرعتلا دض ةيامjÑا رفوي =oيبط سمشلا نم =Ÿاو  حورjkا مائتلا ززع£



 ايشلا ةد-ز ةبيكرت

 رعشلاو مس@?ل



5165و 5180 :دنبلا
لم400و لم 250 ايشلا ةدÄزب مس{ìل نشول :جتنملا

:تافصاوملا

 ةيذغملا ةبيكqVلا هذstالوراملا تwزو E نUماتيف عمجي Y±غ جwزم ما∞jاايشلا ةدzز جwزم
 لاقي ام لمع£ نشوللا اذu±Y uد UVغ Y±غبطرم.ةساسjÑاو فافjkا ةديدش ةرشcلل ةيلاثم
 ھتwويح ھل ديعيل دلjkا فافج لحارم ∆ÚXقأ ∆gح بطري ما∞jاايشلا ةدzز زرملاب .ھنع
 Y•حت gYلا تانو|ملاو ةينغلا تايذغملاب ةلمflÑا ةينuدلا UVغ ةكيمسلا ةبيكqVلا هذu .ھتنويلو
 مويلا لاوط دلjkا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي



:تافصاوملا

.ھصاصتما متي ∆gح ةwرئاد ةكرحب فطلب كلدwو ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع عضوي

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 5008 & 5000 :دنبلا

 ايشلا ةدÄز مسلب ةوبع :جتنملا

 تاداضمب ةينغلا تاwرطملا عم ،نUمدقلاو نUقفرملاو نUتبكرلا لثم افافج ZVكألا قطانملل =ãاثم

 دلjkا حالصœو دلjkا فافج عنم =R ةدعاسملل ةzوطرلا نم ايقاو ازجاح قلخت gYلا ةدسكألا

 ةباذjkا UVغ تابدنلاو تامالعلا جزمو ميعنت ûåع دعاس£ .بلصتملا وأ نش∞jا وأ ققشÍملا



:تافصاوملا

ي نUماتيف عم ةياغلل ةينغلا ما∞jاايشلا ةدzز جqÿمت

فافjkا ةديدش ةرشcلل ةيلاثملا ةيذغملا ةبيكqVلا هذR= u يقwرفألاالوراملا تwزو

 ةبيقح =R ھنع ∆±غ ال يذلا ،زرملاب نمايشلاب ما∞jا ديلا مwرك .u±Yد UVغو Y±غو بطرم نيدي مwرك

افافج ZVكألا يديألا ∆gح كqVيس ،ديلا
ً

 ةبيكqVلا .ةنويللاو ةقاطلاو ةايjÑاب ةئيلم ةzوطرلل ةشطعتملا 

 نم ةرشcلا ةيامjÑ ةيذغملاو ةينغلا تانو|ملاب ةئيلم اt≤كلو قالطإلا ûåع ةينuد تسòل ةكيمسلا

ادج Y±غو مwرك ھنإ .ةيمويلا ةي"يبلا رطا∞flا
ً

ادج ةفاج ىرخأ قطانم ûåع ھمادختسا حqVقنو ،
ً

 لثم 

.نUمدقلاو نUتبكرلاو نUقفرملا

.ةجاjÑا تعد امل{ ھيمدختساو نيديلا ûåع ھيعض
 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

5335:دنبلا
.ايشلا ةدÄز ةبيك=nب نيديلا م2رك :جتنملا



مس@?ل رعشلل

اديفم نوتBزلا تBز لعجي يذلا ام
ً

ادج 
ً

؟كل 



مس@?ل

 نوتBزلا تBز لعجي يذلا ام

اديفم
ً

ادج 
ً

؟كل 

 ضمح ãåإ ةفاضإلاب ةعبشملا UVغ ةيداحألا ةيساسألا ةينuدلا ضامحألا نم ةيلاع ةبس≈ ûåع يوتحي-
.ةرشcلا معنت تابطرم اçل{ هذuو– نUبqVلاو نUلاو|سلاو كيلوألا ضمحو كيتملابلا

 ةنش∞jاعقبلا معني نأ نكمي =ãاتلاzو قيمع بيطرت-
.)نUقفرملاو بعكلا لثم(

 تانيماتيفب ,+غ-

-Lدلا ضامحألا حمسuدلل ةينuنو 
.دلjkا =R قمع∑ صاصتمالاب

 ةركبملا ةخوخيشلا ةدسكألا تاداضم نم ةيلاعلا تاwوتسملا عنمت-
.سمشلا ةعشأل ضرعتلا دع∑ ناطرسلل ةبcسملا ايال∞jا براحتو

ةيفدصلا جالعل ديجي ن5ماتيف- .يدلjkا حفطلا jÁاع£-

-A.D.E.K



رعشلل

.ھتيطغLو رعشلا قاqVخا قwرط نع ررضلا عنمي-

.كباشÍلا للقwو رعشلا بطري- اضيأ عنمي-
ً

 امم( رعشلا ةنورم نUسحت لالخ نم فلتلا 
.)لقأ فصقت Y±ع£

اOPأ ,+عM ةعبشملا 5Jغ ةيداحألا ةيساسألا ةينHدلا ضامحألا نم ةيلاع ةبس?-
.ةيديلقتلا رعشلا تامعنم نم لضفأ لWشV رعشلا قSJخت

 ديج ؛ةموع≈ ZVكأ ھلعجي ھنأل فيفصتلا =R لçسأ رçشلا لعجي-
.ناولألاب jÁاعملا وأ فلاتلا وأ دعflkا رعشلل

 نوتBزلا تBز لعجي يذلا ام

اديفم
ً

ادج 
ً

؟كل 



رعشلل

سأرلا ةورف

 ت-ز لعجي يذلا ام

اديفم نوت-زلا
ً

دج 
ً

؟كل 

مسلبك نش∞jاو فاjkا رعشلل صاخ ل|ش∑ ديفم-

 ةورف ةكحو رشقتو فافج ليلقتو عنم =R لاعف-
سأرلا

 زفحي يذلا نzUورويلوألا ûåع يوتحي-
رعشلا ومن

سأرلا ةرشق نم للقwو عنمي نأ نكمي-
تاwرطفلاو

تاداضم نم ةيلاعلا تاwوتسملا عنمت-
ركبملا بòشلا روçظ ةدسكألا

 ةرشق اP`بسM ,_لا تاباP^لالا نم للقي-
ةيدلefا ضارمألا نم ا5JHغ وأ سأرلا



2565و2585:دنبلا
نوت2زلا ت2ز ةبيك=nب مس{|ا نشول :جتنملا

تافصاوملا

 داضمديÍبب بكرم ûåع نوتwزلا تwز زرملاب نم نوتwزلا تwز ةبيكqVب مسjkا نشول يوتحي

.يروفلا بيطqVلل ةدwرف ةينuد ةيöبب دلjkا ةنورمو تابث ûåع دعاس£ ةخوخيشلل

 gYلاةيساقلا سقطلا لماوع نم رشcلا ةيامjÑ ةرشcلا =R يمويلاw•Yركلا رضحتسملا اذu لغلغتي

ايموي اst نwرمت
ً

 .تاتيV‹كلاو ةيندعملا توwزلاوتالائفلاونUبارابلا نم ٍلاخ .

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ايموي ھيمدختسا
ً

 R= ا ءاحنأ عيمجjkل مسúÑع لوصûå ∑كأ ةرشZV ≈ةموع.



2535:دنبلا
نوت2زلا ت2ز ةبيك=nب نيديلا م2رك :جتنملا

تافصاوملا

افافج ZVكألا يديألا ∆gح كqVي فوس زرملاب نم نوتwزلا تwز ةبيكqVب نيديلا مwرك
ً

 ةشطعتملا 

 ةئيلم اt≤كلو قالطإلا ûåع ةينuد تسòل ةكيمسلا ةبيكqVلا .ةنويللاو ةقاطلاو ةايjÑاب ةئيلمةwوطرلل

 ھنإ .مادختسالا =R طارفإلاو ةيمويلا ةي"يبلا رطا∞flا نم ةرشcلا ةيامjÑ ةيذغملاو ةينغلا تانو|ملاب

ادج Y±غ مwرك
ً

، jÑلا ةيامcلا ةيمويلا ةي"يبلا لماوعلا نم ةرشgY رمتwن stقنو( .ايموي اqVح 

ادج ةفاج ىرخأ قطانم ûåع ھمادختسا
ً

)نUمدقلاونqيبكرلاو نUقفرملا لثم 

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.ةجاjÑا تعد امل{ ھيمدختساو نيديلا ûåع ھيعض



2593:دنبلا
نوت2زلا ت2ز ةبيك=nب معنم وبماش :جتنملا

تافصاوملا

uا رعشلا معني بطرملا وبماشلا اذflkو دعwوطرلا ددجzةينغ ةبيكرت ،ةيئاذغلا رصانعلاو ة 

.عمالو يوق رعشل ةzوطرلاب

اسملمو ةموع≈ رعشلا ûåع يفضي
ً

.ىوقأو ةZV ∏Ñكأو فيفصتلا =R لçسأو مع≈أ 

.دعجتلل ضرعملا رعشلل

 .بطرلا رعشلا ûåع معنملا نوتwزلا تwز ةبيكqVب زرملاب وبماش =oض

اديج ھيفطشا ،ةيمwرك ةوغر عنص ûåع =ûمعا
ً

 لضفأ ûåع لوصúÑل ،

 ديدش زرملاب نم نوتwزلا تwز ةبيكqVب مسلب مادختساب ھيعبتا ،جئاتنلا

.مكحتلا ةلوçسو ناعمللاو ةzوطرلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن



2594:دنبلا
نوت2زلا ت2ز ةبيك=nب ددجم مسلب :جتنملا

تافصاوملا

uغلا مسلبلا اذ±Y ا رعشلا معنيflkو دعwزwوتسم نم دwوطرلا تاzو ةwديعجت نم ففخ 

نUتاUVكلا ضامحأو اwوصلا لوف تwزو زاتمملا ركبلا نوتwزلا تwز نUب عمjkا متي ،رعشلا

 حبصي ثيحب ةنخاسلا فيفصتلا تاودأو ةراضلا ةي"يبلا لماوعلا نم رعشلا ةيامjÑ ةيöيمألا

اناعمل ZVكأ رعشلا
ً

ادعجت لقأو ةموع≈و 
ً

.دعجتلل ضرعملا رعشلل ،فيفصتلا =R لçسأو 

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ھيكرفاو رعشلا ûåع ءا∞Œ∑ ھيعض ،زرملاب نم نوتwزلا تwز ميعنت وبماش∑ رعشلا لسغ دع∑

.ھيفطشا مث قئاقد سمخ ãåإ لصت ةدمل



2511:دنبلا
نوت2زلا ت2زب فيظنتلا مسلب :جتنملا
وبماشلا ليدب

تافصاوملا

 دعflkا رعشلل =ãاثم معنمو قيمع مسلب ،مسلبلاو وبماشلا لحم لحي ،ةوغر نودب رçطم

=oيبطلاو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

اديج ھيفطشاو رعشلا =ûلب
ً

مسلب نم ة∞˜ãå 20إo= 12ض مث ،

Co-Wash

اعم امçكرفاو كدي ةحار =R زرملاب نم نوتwزلا تwز ةبيكرت نم
ً

 رعشلل اÔX∆ stوم ة∞˜20-40( 

.)لwوطلا/فيثكلا

 ةورف ûåع جتنملا لالحنال ءاملا نم ليلقلا يفيضأو ماسقأ =R سأرلا ةورف ûåع ةرشابم ھيعض

ارظن ،كسأر
ً

اديج رعشلا ي|لد ةوغر ãåإ يدؤي نلف ،تاتيV‹كلا نم ٍلاخ جتنملا نأل 
ً

 ھيطشمو 

 çUVطتلا نم ردق ∆ÚXقأ ûåع لوصúÑل )ةنكمم ةqVف لوطأل( مامحتسالا ةدم لاوط ھيكرتاو

.فييكتلاو

اديج ھيفطشا
ً

.سأرلا ةورفو رعشلا كيلدت =R رارمتسالا عم 



 2513 :دنبلا

نوت2زلا ت2زب رعشلا ™jع ك=Æي مسلب :جتنملا

 جwزمب Y±غ .رياطتملاو فاjkا رعشلا ¿úصwو يذغ£ زرلاب نم يوقملا نوتwزلا تwز ةبيكqVب مسلب

 اذu دعاس£ ،كليسلا نUتورzونUتاUVكلاو E نUماتيفو زاتمملا ركبلا نوتwزلا تwز نم فثكم

 فارطألا نم للقwو ،ناعمللا فيضwو ،دعجتلا =R مكحتلا ûåع نزولا فيف∞jا ذاذرلا

 ھمادختسا نكمي فيفصتلا رارضأ نم ةرارjÑا نم ةيامحك لمع¶و كباشÍلا كفwو ،ةفصقتملا

 مكحتللةيلباق ZVكأ رعشلا لعجي امم ،ھبيطرتو ھكباشL كفل للبملا وأ فاjkا رعشلا ûåع ايموي

تافصاوملا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 رعشلا فيلغتل فارطألا ∆gح ھيطشم .بطرلا وأ ففflkا رعشلا ءاحنأ عيمج =R جتنملا شر

.ةجاjÑا بسح مويلا لاوط ھمادختسا نكمي .ةبغرلا بسح ھيففص .ھيفطشL ال .تانòتوV‹لاب

 .زرملاب نم ةيمويلا فيفصتلا تاجتنم عم ھيمدختسا ،جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل



2519 :دنبلا

 نوت2زلا ت2زب رعشلل بطرم بيلح :جتنملا

تافصاوملا

 ھبيطqVل رعشلا لغلغتي ثيح نوتwزلا تwز ةوقب =oيبطلا مسلبلاب رياطتملاو فاjkا رعشلا عقنا

.فيعضلاو دعflkا رعشلل تانولاصلا ةدوجب اناعمل هءافضœو ھميعنتو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

اعم كيدي ي{رفاو ،ديلا ةحار =R ةUVغص ةيمك =oض :فاjkا رعشلا ûåع
ً

 نم رعشلااó= stسماو ،

.فارطألا ãåإ سأرلا ةورف

 اt¢بسgY Lلا فيصقتلا رارضأ نم ةيامúÑل رعشلا ûåع يواسÍلاب ھيعض :بطرلا رعشلا ûåع

 .ةwرارjÑا ةزçجألا



2510 :دنبلا

نوت2زلا ت2زب خاخب مسلب :جتنملا

تافصاوملا

 ةطاحإل ةدسكألا تاداضمو E و  B و  A تانيماتيفب لمحم =oيبطلا ركبلا نوتwزلا تwز

رئافضلل زاتمم .روفلا ûåع ةzوطرلا ديع£ .ةراضلا ةرjÑا روذjkا نم ةيامjÑاب رعش ةلصخ ل{

.دعجتلل ضرعملا رعشللو ةعمالو ةمعان اt‡اقبإل

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 زرملاب نمنوتwزلا تwز خاخب مسلب نم نUترطق وأ ةرطق شرب مق نوتwزلا تwزب خاخب مسلب



2517 :دنبلا

عماللاو فيفè|ا فا{|ا نوت2زلا ت2ز خاخب :جتنملا

تافصاوملا

 ل{ ةطاحإل ةدسكألا تاداضمو Eو Bو A تانيماتيفب لمحم =oيبطلا ركبلا نوتwزلا تwز

 رئافضلل زاتمم روفلا ûåع ةzوطرلا ديع£ .ةراضلا ةرjÑا روذjkا نم ةيامjÑاب رعش ةلصخ

.دعجتلل ضرعملا رعشللو ةعمالو ةمعان اt‡اقبإل

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 نم نوتwزلا تwز خاخب تwز نم نUترطق وأ ةرطق %Óب مق .فاجو فيظن رعش ûåع ھيمدختسا

.ةجاjÑا بسح رعشلاو سأرلا ةورف ûåع قفرب عضوي .كدي ةحار =R زرملاب

.ةعمالو ةمعان اt‡اقبإل رئافضلل زاتمم



2531 :دنبلا

رöطملاو بطرملا نوت2زلا ت2ز وبماش :جتنملا

تافصاوملا

uا وبماشلا اذj∞و فظني فيفwطçزمب رعشلا رwار جÎ100 والمألاو ودا{وفالاوالوراملا نم ع% 

رçطملا اذu .فارطألاو سأرلا ةورفل =ãاثم بيطqVل ،يقنلا نوتwزلا تwز نم

 هذu .تامwركلاو توwزلاب لقثملاو معانلا رعشلل =ãاثم ھنأ امك دعجألا رعشلا عاونأ ل|ل =ãاثملا

.فلتلل مواقمو يوق ھيلع ظفاحتل رعشلا ةيماسم نزاوتو بطرت ةروطملا ةبيكqVلا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.بطرلا رعشلا ûåع ةUVبك ةيمكب ھيعض ،زرملاب نم نوتwزلا تwز وبماش∑ رعشلا لسغ دع∑

ھيفطشا مث قئاقد سمخ ãåإ لصت ةدمل ھيكرتا

.فثكم جالعل قئاقد10 ةدمل ةئفاد ةفشöمب ھيفل مث رعشلا ûåع مسلبلا =oض :ةحيصن



د2515 :دنبلا
نوت2زلا ت2زب قيمع مسلب :جتنملا

 تافصاوملا

uركلا مسلبلا اذw•Yزب لمحم فثكملاwزلا تwنداعملاو تانيماتيفلاب معدمو زاتمملا ركبلا نوت 

 .ةzوطرلا ةداعتسال قمع∑ لغلغتلل فلاتلاو فاjkا رعشلل ةمعادلا ةيساسألا

.دعجتلل ضرعملا رعشلل

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 دع∑ بطرلا رعشلا ûåع قيمعلا زرملاب نم نوتwزلا تwز ةبيكرت مسلب نم ةUVفو ةيمك =oض

2-5 ةدمل ھيكرتا .ةفلاتلا قطانملا ûåع UÿكqVلا عم رعشلا ءاحنأ عيمج =R يواسÍلاب عزوي .وبماشلا

 وأ ،عوبسألا =R تارم2-3 ھيمدختسا .ھيفطشا مث ،قيمع بيطرت ةzرجت ûåع لوصúÑل قئاقد

.ةجاjÑا بسح



 2506 : دنبلا

 فارطألاب قئافلا مكحتلل نوت2زلا ت2ز لج :جتنملا

تافصاوملا

uركلا مسلبلا اذw•Yزب لمحم فثكملاwزلا تwفوتل معدمو زاتمملا ركبلا نوتUV تانيماتيفلا 

 .ةzوطرلا ةداعتسال قمع∑ لغلغتلل .فلاتلاو فاjkا رعشلل ةيساسألا نداعملاو

.دعجتلل ضرعملا رعشلل

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 .ةجاjÑا بسح ىرخأ قطانم وأ رعشلا طخ فاوح وأ نUغدصلا ûåع فاوjÑا ûåع لjkا =oض

. سلمأ رçظم ûåع لوصúÑل ةقيقدلا فاوjÑا تيcثتو ميعنتل



2520 فنصلا

نوت2زلا ت2زب رعشلا ومن جالعل ةوبع :جتنملا

 تافصاوملا

 مودي اناعملو اwرwرح رعشلا كwqVو مكحتلا ûåع ةردقلاو ةموعنلا =&العلا مسلبلا اذu ديع£

نUتاUVكلا .افوزلاوةيمwرملاو صارقلا تابن ةصالخ نم يرصح جwزم نمنو|تي.الwوط

 تانيماتيفلاو ركبلا نوتwزلا تwزو رعشلا ةيöب ةwوقتل اwوصلا نUترzو ناصjÑا ليذ صلختسمو

.=óص رçظملو سأرلا ةورف ةيذغتل ةيساسألا

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

.ايموي سأرلا ةورفو رعشلا ûåع نوتwزلا تwز جالع نم ةUVغص ةيمك عض



N6-2514 :دنبلا

ھفيفصتو رعشلا ةلاطإل êkاثملا نوت2زلا ت2ز غنيدوب :جتنملا

تافصاوملا

.ناصjÑا ليذو رئافضلاو جومملاو =oيبطلا رعشلا فيفصتل =ãاثم

 ûåع لوصúÑل اçجاتحي gYلا ةدوقفملا ةzوطرلا دعflkا رعشلل رفوي امم لوحك ûåع يوتحي ال

Lرسwوط مودت ةحwل .الúÑع لوصûå عمالو معان دعجم رعش.

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ھيعضو ةفيظن يديأ =R رعشلا ةلاطإلالويمروف نوتwزلا تwز زرملاب نم ةUVغص ةيمك ي|لد

الو ع∑اصألا مادختساب ھيطشم .فارطألا ãåإ روذjkا نم ماسقأ =R بطرلا رعشلا ûåع ةرشابم

Lراوشسلا مادختساب ھيففج ،ھيلسغ.



2500 :دنبلا

 رعشلا فيفصتل نوت2زلا ت2ز :جتنملا

تافصاوملا

 عنصتزاتمملا ركبلا نوتwزلا تwزل ةيعيبطلا ةوقلا عد .لثمألا ومنلا تانا|مإل سأرلا ةورف ÷'ي

 gYلانداعملاو تانيماتيفلا لما{ ûåع زاتمملا ركبلا نوتwزلا تwز يوتحي .كرعش ûåع تازk)ملا

.سململا امعانو ايÑ∏و اwوق كرعش لعجت

.سأرلا ةورفو رعشلا مسلzو ففصم

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ûåع قفرب عضوي .كيدي ةحار نUب ادج ةليلق ةيمك ي{رفا .فاجو فيظن رعش ûåع ھيمدختسا

.ةجاjÑا بسح رعشلاو سأرلا ةورف



2508:دنبلا
ةرشقلا دض نوت2زلا ت2ز وبماش :جتنملا

تافصاوملا

 ةيعيبط UVشقت تائwزج نم نوتwزلا تwز ةبيكqVب زرملاب نم ةرشقلل داضملا وبماشلا نو|تي

 ãåإيدؤت نأ نكمي gYلا ةتيملا دلjkا ايالخ UVشقتل فطلب سأرلا ةورف كرف ûåع لمعL ةقيقد

 ھتwوقتو رعشلا بيطرت ûåعنUتاUVكلا نUتورzو زاتمملا ركبلا نوتwزلا تwز لمع£ .ةرشقلا

 ةيقنت ûåع درابلا عانعنلا صلختسم لمع£ ،فيفصتلا =R ةلوçسو ناعمل ∆ÚXقأ ûåع لوصúÑل

.............شاعتنالاو ةفاظنلا قئاف روعش ûåع لوصúÑل اUÿuفحتو سأرلا ةورف

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

اديج ھيفطشا مث ةوغر ûåع لوصúÑل ھيكلد ،بطرلا رعشلا ûåع عضوي
ً

 اذإ ةيلمعلا ررك .

 وأ لقألا ûåع عوبسألا =R نUترم ھيمدختسا ،جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل ،كلذ =R تبغر

.زرملاب نم نوتwزلا تwز مسلب مادختساب ھعبتاو ،بòبطلا تاداشرإ بسح



7450  : دنبلا
   قرشمھجول قبنزلاب س±سكس ن>كس م2رك :جتنملا

تافصاوملا

.ةقرشم ةرشcلسòسكس نUكس زرملاب ھجولا مwرك

.ةنكادلا عقبلا روçظ نم للقwو اt…ول دحوwو ةرشcلا ءXY(ي

R= رس ةساردwرwكأل ةلقتسم ةZV رايتخا مت ةأرما200 نمuلا نم %83 تغلبأ ،اöؤر نع ءاسwة 

انسحت نظحال نt…أ ءاسöلا نم %100 تدافأو نUعوبسأ دع∑ ةwروف ةيئرم جئاتن
ً

اظوúÑم 
ً

 R= 

LغUV ول…tعيباسأ6 دع∑ ن.

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ايموي نUترم ھيعض
ً

.ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع 



7448 :دنبلا
 ة{¥وتم ةرشãل س±سكس نكس نم k≤رو عانق :جتنملا

تافصاوملا

قبنزلا نم يLابن جwزم .ةرشcلا نول دحوwو حتفwو نزاوي زرملاب نمسسكس نUكس عانق

رطفو ،=oيبطلا ضيبألا

.=óص رçظم اçحنمwو ةرشcلا πÁوت ززع£ سوسلا قرعو ،ي≈ابايلا Soyngyi

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ي|لدو عانقلا =wûزأ .قئاقد10 ةدمل خqVسا .ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ھيعضو عانقلا يدرفا

.ةرشcلا ûåع جتنملا اياقب



7458 :دنبلا
ةرشãلا ةيقنتل س±سكس نكس نم k≤رو عانق :جتنملا

تافصاوملا

 فاصفصلا ءاjÑو =oيبطلا محفلا نم يLابن جwزم . ةيلاثم ةرشcل زرملاب نم ةرشcلا ةيقنت عانق

،ةئداu ةرشcلوليمشراملاو

.بئاوشلا نم ةيلاخو ةقرشم اçلعجي امم

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

 ي|لدو عانقلا =wûزأ .قئاقد10 ةدمل خqVسا ،ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ھيعضو عانقلا يدرفا

.دلjkا ûåع جتنملا اياقب



7380 :دنبلا
 س±سكس نكس نم ةرشãلا ةنوباص :جتنملا

تافصاوملا

 سملم ليكشûå Lع طقف لمعL ال قيمع فيظنتل ةينغ ةبيكرتسòسكس نUكس زرملاب ةنوباص

 ةيلاثم تانو|م ûåع يوتحت امك ةرشcلا توافت حيøÑت =ÚX∆ Rقا دحك ةدافتسالل =ãاثم

 ةقرشم ةرش∑ ãåإ ةرشcلا لوحتت يمويلا مادختسالاب . ةzوطرلا زwزعLوتاغبصتلا حيøÑتل

ةنزاوتمو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

اديج ھيفطشاو ةرشcلا ûåع اt≠كلدو ةينغ ةوغر عنصا ،‘Rادلا ءاملا مادختساب
ً

 ûåع لوصúÑل .

. Palmer’s Skin Success Fade ةجرد نUسحتل ةيلاثم جئاتن



7386 :دنبلا
 µWطلا س±سكس نكس نوباص :جتنملا

تافصاوملا

 ايUVتكبلا ليلقت ûåعسòسكس نكس زرملاب نم ايUVتكبلل داضملا ìYطلا ةرشcلا حول دعاس£

 قمع∑ لسغ¶و فظني .ىودعلاو ماسملا دادس≈ا ãåإ يدؤت نأ نكمي gYلا ةيحطسلا ميثارjkاو

.اياقب يأ نودب ءاقنو ةموع≈و ةراضن ZVكأ ةرشcلا كwqVو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

‘Rادلا ءاملاب فطش£ ةوغر عنصت



8011:دنبلا
 بابشلا بح جالعل µWطلا سسكس ن>كس رنوت :جتنملا

تافصاوملا

 بئاوشلاةلازال ةرشcلا =R لغلغتي ثيح تاماسملل ضباق قيمع فيظنت ûåع ءاودلا اذu لمع£

 اçقارشœو اßtنورم زwزعLو ةرشcلا نول ديحوت ûåع لمع£ مث رابغلاو ةدئازلا توwزلاو

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

اديج ةرشcلا فظن
ً

 نم ةقيقر ةقبطب لما|لاب ةباصملا ةقطنملا ةيطغتب مق .ءاودلا مادختسا لبق 

ايموي تارم ثالث ãåإ ةرم
ً

 ةدحاو ةرم ھعضوب أدبا ،دلúkل طرفم فافج ثودح ةيلامتحا بcس∑ ،

ايموي
ً

ايجwردت دز مث 
ً

ايموي تارم ثالث ãåإ 
ً

.بòبطلا تاt≠جوت بسح وأ رمألا مزل اذإ 



7706:دنبلا
سسكس ن>كس نم بيلî|ا نشول :جتنملا

تافصاوملا

 نع ةجتانلا عقبلاو ةنكادلاعقيلا نUسحت ûåع صاصتمالا ع¶رس يمويلا مسjkا لوسغ لمع£

اwرwرس تcث .ةرشcلا نول توافتو بابشلا بح دع∑ ام تابدنو رمعلاب مدقتلا
ً

 جئاتن مدقي ھنأ 

 حيتفتل ةيعيبط داومب Y±غ ،نUعوبسأ نم لقأ =R ةÑ˜او

Songyi ةقرشم ةرشcل ي≈ابايلا رطف صلختسمو c لاcماتيفو ،ةرشUن

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

نUتبكرلا لثمغبصتلل ةضرعملا قطانملا مسjkا نولل ¿-øملا رضحتسملا اذu مدختس£

.ھيف بوغرملا UVغ نوللا حيøÑت =R ةدعاسملل ةبقرلا ةقطنم و نUمدقلاو نUقفرملاو

ايموي نUترم ھيعض
ً

 لثمغبصتلل ةضرع ZVكألا قطانملا ûåع UÿكqVلا عم ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع 

.ردصلا ةقطنمو نيديلاو نUتبكرلاو نUقفرملا



7200:دنبلا
سسكس ن>كس نم ةنكادلا عقبلا π∏∑م مو=>س :جتنملا

تافصاوملا

 ةعشأ رارضأو ، ةwرمعلا عقبلاو ، ةنكادلا عقبلا ةلازإل زرملاب نمسòسكس نكس موUVس

اقارشا ZVكأ ةرشcل ةرشcلا نول UVغLو سمشلا
ً

 دتمت دقو*( , نUعوبسأ نم لقأ =R ةيئرم جئاتن .

 )عيباسأ٦ ∆gح

 مادختسالا ةيفيك / حئاصن

ايموي نUترم ةباصملا ةقطنملا ûåع ةقيقر ةقبط ل|ش ûåع ةUVغص ةيمك عضوت
ً

 مدختسL وأ ،

 نع فقوتلا بجي ،جالعلا نم رçشأ3 دع∑ نسحت يأ ظحالي مل اذإ .بòبطلا تاt≠جوت بسح

ادج ةنكادلا ةرشcلا ûåع جتنملا اذçل حيتفتلا UVثأت ظحالُي ال دق .جتنملا اذu مادختسا
ً

.



7740:دنبلا
ھجولا حيتفتل س±سكس ن>كس عانق :جتنملا

تافصاوملا

 ةيعيبط تانو|م عم Y±يط w•Yرك عانق وu سòسكس نكس نم ةرشcلا نول حيتفتل ھجولا عانق

نUماتيف للقي .ةقرشم ةرشcل

بئاوشلا لwزwو قمع∑ فظني .اçسملمو ةرشcلا نول نسحwو عقبلا نم سوسلا قرع صلختسمو

ةتيملا دلjkا ايالخو Cو E

=óص πÁوت عم ظوúÑم ل|ش∑ ةموع≈ ZVكأ كترش∑ كqVي

مادختسالا ةيفيك

 عم ھجولا ûåع ءا∞Œ∑ ھيعض .عوبسألا =R نUترم وأ ةرم ھيمدختسا ،جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل

.نUعلا ةقطنم بنجت

‘Rادلا ءاملاب ھيفطشا .ةقيقد15-10 ةدمل فجيل ھيكرتا



7500:دنبلا
:جتنملا ةرشãلا عاونأ عيم{| س±سكس ن>كس نم ديف م2رك

تافصاوملا

 بح دع∑ ام تابدنو ةwرمعلا عقبلاو ةنكادلا عقبلا ¿˜او ل|ش∑ نسحي فيفخ يموي بطرم

.ةرشcلا نول توافتو بابشلا

اwرwرس تcث
ً

 ةرشcلا حيتفتل ةيعيبط داومب Y±غ ،نUعوبسأ نم لقأ =R ةÑ˜او جئاتن مدقي ھنأ 

Songyi ةخوخيشلل مواقملا يوقلا لونòتwرلاو ي≈ابايلا رطف صلختسمو c نUماتيفو ،ةرشcلا

.ديعاجتلاو ةقيقدلا طوط∞jا روçظ ليلقت ûåع ةدعاسمللو ةقرشم ةرشcل

مادختسالا ةيفيك

ايموي نUترم ةغبطصملا قطانملا ûåع عضوي
ً

 ھعضول يفكي امب فيفخ ،ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع 

 .جايكملا تحت

 UVغ جتنملا اذu .نكادلا نوللا راركت عنم =R ةدعاسملل =Rاضإ XY⁄مش =Ÿاو ûåع جتنملا اذu يوتحي

 =Rاضإ ٍقاو مادختساب ∆ÔXوي .اuرارضأ وأ سمشلا قورح نم ةياقولا =R مادختسالل صصخم

ايموي سمشلا نم
ً

.



7505  :دنبلا
(HQ %2)ةªîان ةرشãل- ةين∫دلا ةرشãلل– ةرشãلا نول ديحوت م2رك:جتنملا

تافصاوملا

 ةيانعلا تانو|م عم ةينuدلا ةرشcلل  اصيصخ ممصم تاغبصتلا ةلازإلل سسكس نكس مwرك

انزاوتو اقارشا ZVكا ةرش∑ كحنمل امدقتو اقارشا ZVكا ةرش∑ كحنمل امدقت ZVكألا ةرشcلاب

مادختسالا ةيفيك

 بسح اçمدختسا وا ،ايموي نUترم ةباصملا ةقطنملا ûåع ةقيقر ةقبطك ةUVغص ةيمك عض

3 دع∑ نسحت يأ ظحالي مل اذا . بòبطلا تاداشرإ  نع فقوتلا بجي ،جالعلا نم رçشا

.ادج ةنكادلا ةرشcلا ûåع جتنملا اذçل حيتفتلا UVثأت ظحالي دق .جتنملا اذu مادختسا



7509:دنبلا
ةين∫دلا ةرشãلل س±سكس ن>كس نم ديف م2رك :جتنملا

تافصاوملا

 ،ةنكادلا عقبلا لwزي ،بويعلا نم ةيلاخ ةقلأتم ةرش∑  سòسكس نUكس زرملاب نم ديف مwرك كحنمي

 ةياغلل ةنسحم تابطرم عم ةرشcلا نول توافتو ،بابشلا بح دع∑ ام تابدنو ،ةwرمعلا عقبلاو

.فافúkل ةضرعملا ةرشcلا عاونأب

مادختسالا ةيفيك

ايموي نUترم ةباصملا ةقطنملا ûåع ةقيقر ةقبطك ةUVغص ةيمك عض
ً

 بسح اçمدختسا وأ ،

 نع فقوتلا بجي جالعلا نم رçشأ3 دع∑ نسحت يأ UVثأت يأ ظحالي مل اذإ .بòبطلا تاداشرإ

ادج ةنكادلا ةرشcلا ûåع جتنملا اذçل حيتفتلا UVثأت ظحالي ال دق .جتنملا اذu مادختسا
ً



7600:دنبلا
ةفا{|ا ةرشãلل س±سكس ن>كس نم ديف م2رك: جتنملا

تافصاوملا

 كحنمي زرملاب نم سòسكس نUكس نم ديف مwرك ةفاjkا ةرشcلل سòسكس نUكس نم ديف مwرك

 عقبلاو ةنكادلا عقبلاو لاعف ل|ش∑ تاغبصتلا حيøÑت قwرط نع ةبئاش اstوشL ال ةعشم ةرش∑

 تابطرمب ةززعم ةرشcلا نول دحوي ثيح تابدنلاو بابشلا بحو رمعلاب مدقتلا نع ةمجانلا

فافúkل ةضرعملا ةرشcلا عاونأ عيمجب ةيانعلل

مادختسالا ةيفيك

ايموي نUترم تاغبصتلا ةقطنم ûåع عضوي
ً

 ھعضول يفكي امب فيفخ ،ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع 

 .جايكملا تحت

 UVغ جتنملا اذu .نكادلا نوللا راركت عنم =R ةدعاسملل =Rاضإ XY⁄مش =Ÿاو ûåع جتنملا اذu يوتحي

 =Rاضإ ٍقاو مادختساب ∆ÔXوي .اuرارضأ وأ سمشلا قورح نم ةياقولا =R مادختسالل صصخم

ايموي سمشلا نم
ً

.



تافصاوملا

 ،ةنكادلا عقبلا لwزي ،بويعلا نم ةيلاخ ةقلأتم ةرش∑  سòسكس نUكس زرملاب نم ديف مwرك كحنمي

 ةياغلل ةنسحم تابطرم عم ةرشcلا نول توافتو ،بابشلا بح دع∑ ام تابدنو ،ةwرمعلا عقبلاو

فافúkل ةضرعملا ةرشcلا عاونأب

مادختسالا ةيفيك

ايموي نUترم ةباصملا ةقطنملا ûåع ةقيقر ةقبطك ةUVغص ةيمك عض
ً

 بسح اçمدختسا وأ ،

 نع فقوتلا بجي جالعلا نم رçشأ3 دع∑ نسحت يأ UVثأت يأ ظحالي مل اذإ .بòبطلا تاداشرإ

.جتنملا اذu مادختسا

دنبلا 7550

جتنملا Skin Success Fade Cream م2ركلا – mW∫دلا رعشلل



دنبلا 7555

ةªîان ةرشãل- ةين∫دلا ةرشãلل– ةرشãلا نول ديحوت م2رك :جتنملا

تافصاوملا

 ةرشcلاب ةيانعلا تانو|م عم ةينuدلا ةرشcلل  اصيصخ ممصمةتكادلا عقبلل سسكس نكس مwرك

انزاوتو اقارشا ZVكا ةرش∑ كحنمل امدقتو اقارشا ZVكا ةرش∑ كحنمل امدقت ZVكألا

مادختسالا ةيفيك

 بسح اçمدختسا وا ،ايموي نUترم ةباصملا ةقطنملا ûåع ةقيقر ةقبطك ةUVغص ةيمك عض

3 دع∑ نسحت يأ ظحالي مل اذا . بòبطلا تاداشرإ  نع فقوتلا بجي ،جالعلا نم رçشا

.ادج ةنكادلا ةرشcلا ûåع جتنملا اذçل حيتفتلا UVثأت ظحالي دق .جتنملا اذu مادختسا



7636:دنبلا
س±سكس ن>كس نم jkيللا ديف م2رك :جتنملا

تافصاوملا

 ةيعيبط تانو|مب قرشم يíابش رçظمب يظقيÍسا سòسكس نUكس نم =ûيللا ديف مwرك

ززعيس ةخوخيشلل داضملا يوقلا لونلويwÍررو ي≈ابايلا songyi رطف صلختسمو  حيتفتل

 اuدعاس¶و ةرشcلا قارشإ زرملاب نم سòسكس نUكس نم ةنكادلا عقبلل داضملا =ûيللا مwركلا

 ûåع كدعاس£ يذلا ردنفاللا تwز ھئاوتحا ãåإ ةفاضإ ةعيفرلا طوط∞jا روçظ نم دjÑا ûåع

ليللا ءانثأ ءاخqVسالا

مادختسالا ةيفيك

 ةيمك=oض ،ةفاجو ةفيظن ةرش∑ ûåع ةنكادلا عقبلل زرملاب نم سòسكس نكس مwرك =oض

=ûيللا كماظن نم ءزجك ةباصملا قطانملا وأ ھجولا ûåع ةقيقر ةقبطك ةUVغص



رعشلا ن?د

رعشلا طقاس9 ليلقتو سأرلا ةورفو رعشلا بيطرتو ميعنت EFع دعاسOP 9لا تانÇتوÅrلاو   تانيماتيفلاو ةيساسألا توvزلا نم دvرف جvزم



2480 ،2400 :دنبلا
 رعشلا ومن جالعل س±سكس =>∫ :جتنملا

تافصاوملا

 نUتورzو نwqÿزلا تwزو يأ نUماتيف نUب عمجت ءاملل ةمواقم ةwروث ةبيكرت سòسكس uUV جالع

 نم Y•حم رعشل لوطأ ةqVف ومنلاب رعشلل حمس£ امم ،رعشلا رذج Y•حتو فلغL ، اwوصلا

.ةفاjkا سأرلا ةورف بطري امك ىرخألا ةيساقلا ةي"يبلا لماوعلاو ةzوطرلا

مادختسالا ةيفيك

ھيفطشL الو رعشلا ûåع ةUVغص ةيمك =oض

ايعوبسأ ھيلمعتسا
ً

 مامحتسا ءاطغ وأ ةنخاس ةفشöمب اt≠فل فيظن رعش ûåع عضوي :

.ةقيقد نwرشع ةدمل اt≠كرتاو

اديج ھيلسغا
ً

.ءاملاب 



2490 :دنبلا
دع{ºا رعشلا جالعل س±سكس =>∫ مو=>س :جتنملا

تافصاوملا

نUماتيفب جالعلل زwرف سòسكس uUV زرملاب لصم E سمشلا نم =Ÿاوو رابصلاو

 .رياطتملاو فاjkا رعشلا نم صلختلا لالخ نم ةعمالو ةمعان ةسمل قلخي لوحكلا نم =ãاخ

.بطرلا سقطلا =g∆ Rح رعشلا دعجت عنمي

مادختسالا ةيفيك

 اt≠عزوو ،بطرلا وأ فاjkا رعشلا ûåع اó= stسماو ديلا ةحار ûåع ةUVغص ةيمك =oض

ةبغرلا بسح ھيففص ،يواسÍلاب



2100:دنبلا
رعشلا فيفصتل تومغرب مسلب :جتنملا

تافصاوملا

 ةينغ رعشلا فيفصتل يموي مسلبك مدختسL ، ةفيفخ ةبيكرت زرملاب نمتومغرب ةبيكرت

 فارطأ فصقت عنمي .فلاتلاو فاjkا رعشلا بطري يا نUماتيفلاو مسلبلاوتومغV‹لا تابöب

ا{رات رعشلا
ً

فيفصتلا لçسو معان رعشلا 

مادختسالا ةيفيك

ايموي رعشلا ûåع ةUVغص ةيمك =oض



2200 :دنبلا
طوغضملا ت2زلا ةبيكرت :جتنملا

تافصاوملا

اصيصخ طوغضملا تwزلا زرملاب بكqVي
ً

 دwزت gYلا نUتوV‹لاو توwزلا نم معان =oيبط جwزمب 

 .ةwرارjÑا رعشلا تاففجم نع جتانلا فصقتلاو قرjÑا نم ھيمحتو رعشلا سòلمت ةيلاعف

ا{رات
ً

امعان رعشلا 
ً

ابالخو 
ً

مادختسالا ةيفيك

.سòملتلا لبق فاjkا رعشلا ûåع ةرشابم ھيعض



6000 :دنبلا
رعشلا ميعنتو فيفصت لج :جتنملا

تافصاوملا

E  نUماتيفواzوجوjkا تwز نم عونصم فيفصت لج ، زرملاب نم رعشلا فيفصت لج

.رعشلا فيفصتو ديدحتو ليكشR= L دعاس£

مادختسالا ةيفيك

اليلق بطرلا وأ فاjkا رعشلا ûåع عضوي
ً

 ،ع∑اصألاو ديلا ةحار نUب ةUVغص ةيمك ي{رفا ،

 ∆gح فيفصتلا ةعبق =oض نUبغرت gYلا ةجوملا ل|ش ھيحنماو ھيطشمو رعشلا ûåع ھيعض

 ةفرغلا ةرارح ةجرد =R ھيظفحا ،رعشلا فجي



6617 :دنبلا
رعشلا تيãثتو فيفصت لج :جتنملا

تافصاوملا

 لج ،ةwوقلا تارميلوبلاب Y±غ يمويلا مادختسالل =ãاثملا رعشلا فيفصت لج زرملاب مدقي

 ةيبذاج ھحنمwو ھتموع≈و كرعش ةيذغûå Lع ظفاحي يوق تcثم عم تانيماتيفلاب Y±غلا رعشلا

ةيلاثم

مادختسالا ةيفيك

ابطر رعشلا نو|ي امنòب ةفشöملاب فيفجتلاو وبماشلا دع∑ رعشلا لج =oض
ً

 نميدكأتو 

.سأرلا ةورف =R كيلدتلا مدعو رعشلا =R ھكرف



6618 :دنبلا
دلو∫ اغيم فيفصت لج :جتنملا

تافصاوملا

 .ةzوطرلل مواقم ،ةلwوط ةدمل مودي .ةلwوط ةدمل ةتباثلا ةحwرسÍلا وأي|يابسلا قئافلا فيفصتلل

اناعملو سملم فيضي لوحكلا نم =ãاخ .ھسملwو رعشلا يذغ£ يذلا نUماتيفلاب Y±غ
ً

 كتلالطإل 

رعشلا طقاسûå Lع لمعL ةقبد وأ ةراض تانو|م ûåع يوتحي ال .ةيمويلا

مادختسالا ةيفيك

ابطر رعشلا نو|ي امنòب ةفشöملاب فيفجتلاو وبماشلا دع∑ رعشلا لج =oض
ً

 نميدكأتو 

.سأرلا ةورف =R كيلدتلا مدعو رعشلا =R ھكرف



6619 :دنبلا
كول تو فيفصت لج :جتنملا

تافصاوملا

 Y±غ ةzوطرلل ةمواقم ةبيكرت ،لçسا فيفصتل مامحتسالا دع∑ فثكم ناعمل ûåع لوصúÑل

اسملم فيضي لوحكلا نم =ãاخ ،رعشلا ةwوقتو ةيذغتل تانيماتيفلاب
ً

اناعملو 
ً

 فيفصتلل 

.يمويلا

مادختسالا ةيفيك

ابطر رعشلا نو|ي امنòب ةفشöملاب فيفجتلاو وبماشلا دع∑ رعشلا لج =oض
ً

 نميدكأتو 

.سأرلا ةورف =R كيلدتلا مدعو رعشلا =R ھكرف



6620و6625:دنبلا
رعشلل ةيذغم ةبيكرت :جتنملا

تافصوملا

A,D,E زم ،رعشلل ةيذغملا زرملاب ةبيكرتwرف جwزلا نم دwتانيماتيفلاو ةيساسألا تو 

 ديعL ةصا∞jا ةبيكqVلا هذu .سأرلا ةورفو رعشلا ميعنت ûåع دعاسL ، نUتوV‹لا ãåإ ةفاضإلاب

.تuابلا رعشلل ناعمللا

مادختسالا ةيفيك

يقنملا وبماشلاب سأرلا ةورف ي|لد ،‘Rادلا ءاملاب فارطألا ãåإ روذjkا نم كرعش =ûلب

امامت ھيفطشا .كع∑اصأ فارطأب
ً

 ل|ش∑ ةيذغملا ةبيكqVلا رعشلا صتمي .اياقبلا ل{ ةلازإل 

افيظن  رعشلا نو|ي امدنع سأرلا ةورفو تاليصبلا =R لضفأ
ً

امامت 
ً

.



6696:دنبلا
رعشلا ةيذغم ةبيك=nب فيفخ م2رك :جتنملا

تافصاوملا

Lدع uلا ةوبعلا هذqVا ةبيكj∞زم .رعشلل ةيذغملا ةفيفwوبلا جã= غتنالب±Y بطري تانيماتيفلاب 

رعشلا يذغ¶و

مادختسالا ةيفيك

ايموي سأرلا ةورفو رعشلا ûåع ةUVغص ةيمك عض ،جئاتنلا ضفأ ûåع لوصúÑل
ً

.

فاjkا وأ بطرلا رعشلا ûåع ھعضو نكمي



6640:دنبلا
ةرشقلا دض ةيذغم ةبيك=nب مسلب :جتنملا

تافصاوملا

 عم تانو|ملا نم جwزمب ةرشقلل داضم مسلب رعشلا ةيذغتل ةرشقلا دض زرملاب ةبيكرت

نUماتيف A,D,E

ا{رات.رعشلا ةكحو طقاسÍب مكحتلا ûåع اçعيمج دعاسL نUتورzو
ً

 قيV‹لا نم دwزمل مع≈أ رعشلا

رعشلا عاونأ عيمjk نمآ . ناعمللاو

مادختسالا ةيفيك

يقنملا وبماشلاب سأرلا ةورف ي|لد ،‘Rادلا ءاملاب فارطألا ãåإ روذjkا نم كرعش =ûلب

امامت ھيفطشا .كع∑اصأ فارطأب
ً

 ل|ش∑ ةيذغملا ةبيكqVلا رعشلا صتمي .اياقبلا ل{ ةلازإل 

افيظن  رعشلا نو|ي امدنع سأرلا ةورفو تاليصبلا =R لضفأ
ً

امامت 
ً



6650:دنبلا
رعشلل ةيذغم ةبيك=nب كينوت :جتنملا

تافصاوملا

A, D و E ب كينوت زرملابqVزمب ةنو|م رعشلل ةيذغم ةبيكwتانيماتيفلا نم ج 

 رعشلا نم ةي"يبلا فورظلا اuدرجت نأ نكمي gYلا ةيذغملا داوملا ديدجتل نUتوV‹لا ãåا ةفاضإ

اناعمل رعشلا ةيساسألا توwزلا حنمت ،سأرلا ةورفو
ً

اعÎار 
ً

 مادختسالا عم ،طيشمتلا =R ةلوçسو 

ةwويjÑاب كسأر ةورف رعشÍسو =óص قwرب كرعشل نو|يس يمويلا

مادختسالا ةيفيك

اليلق =oض
ً

 R= اديج سأرلا ةورفو رعشلا ي|لد ديلا
ً

.



6670 :دنبلا
ير2رî|ا رعشلا كليس :جتنملا

تافصاوملا

 ةفاضإ D , A ,E تانيماتيفلا نم جwزمب ةنو|م رعشلل ةيذغم ةبيكqVب كينوت زرملاب
 بيطرت عم دعجت نودب امعانو اعمال رعشلا كqVت gYلا ةيذغملا داوملا ديدجتل نUتوV‹لا ãåا

.رعشلل ةيامحو

مادختسالا ةيفيك

 ةبغرلا بسح رعشلا ûåع اt≠عزو ،ع∑اصألا فارطأو ديلا ةحار ûåع ةUVغص ةيمك =oض
 ھيعض جئاتنلا لضفأ ûåع لوصúÑل ،فاjkا وأ بطرلا رعشلا ûåع ھمادختسا نكمي

.فيظن رعش ûåع



jkامتجالا لصاوتلا لئاسو

ةيمقرلا تالمelا

نوnزفلتلا

ويدارلا

تابسانملا

تانيعلا ذخأ

رجتملا rk طيشpت

جتنملا مادختسا tuع تابnردت

ةnراجتلا ةمالعلا ءارفس

ةیقیوستتاطاشن



.ملاعلا لوح =>فس1000 نم =æكأ زرملاب ة2راجتلا ةمالعلل



انع سانلا لوقت اذام
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