
 

 

 

  "جـهـاس انـمـىـاعــح"                   وانعشزون انىحذج انظاتعح 

 انذرص األول : االمزاض انمعذَح 

 اٌّشع اٌّؼذٞ :

 ٘ٛ ِشع ٠ؾذس ٔز١غخ أزمبي ِغجت ِشع ِٓ وبئٓ ؽٟ اٌٝ آخشِّب ٠ؤدٞ اٌٝ خًٍ فٟ االرضاْ اٌذاخٍٟ                   

   : مظثثاخ انمزض

 ِشاع اٌّؼذ٠خ ٟ٘ اٌغجت فٟ اإلطبثخ ثبال                           

 مثال عهً مظثثاخ انمزض 

 اٌطف١ٍ١بد "  –اٌفطش٠بد  –اال١ٌٚبد  –اٌف١شٚعبد  –" اٌجىزش٠ب                                 

 ِؼشح ثؼغ االٔٛاع ٌىً ِضبي ١ٌٚظ وً االٔٛاع                                           

 فغغّه ٠غزف١ذ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ِضً

 فٟ اٌمٕٛاد اٌّؼ٠ٛخ ٚاٌزٕبع١ٍخ  أٔٛاع ِؾذدح ِٓ اٌجىزش٠ب ٚاال١ٌٚبد اٌزٟ رؼ١ش  -1

     ش٠ب ػٍٝ عٍذن الع١ّب فٟ ِّشاد ثظ١الد اٌشؼش ٚرّٕغ ٘زٖ اٌىبئٕبد رؼ١ش أٛاع اخشٜ ِٓ اٌجىز -2

 ِغججبد االِشاع ِٓ إٌّٛ ٚاٌزؼبػف ػٍٝ عغّه                                                    

 

 انىطزَح انجزثىمُح وذجارب كىخ :

  جبسح ػٓ ِغججبد ٌألِشاع "أْ "ثؼغ اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ػ  ذىص عهً                                  

 : انعانم نىَض تاطرىر

 ٚلبدسح ػٍٝ إٌّٛ فٟ اٌّؾب١ًٌ اٌّغز٠خ  ْ اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ِٛعٛدح فٟ اٌٙٛاءأٚػؼ أ                       

 : ٌُ ٠غزطغ اٌؼٍّبء ششػ إٌظش٠خ  اٌغشص١ِٛخ ؽزٝ ؽٛس سٚثشد وٛؿ فشػ١برٗمهحىظح 

 

 

 دمحم ػجذاٌفزبػ                                             ٠ؼزّذ :،............................. \اػذاد اٌّؼٍُ 

 

 

 ..........................: الطالــــبـ/ ـة ـمـاسـ
 متقدم   12والشعبة:  الصــــــــــــــف

 ..............................اليوم والتاريخ: 

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة  

 أحيــــــــــــــــــــــــــــاء: ـادةــــمـــــالــــ

 جهاز المناعة : الـدرس عنوان

  االثالث :الفصل الدراسي
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 ول مظثة نهمزض:انرعزف عهً أ

 وبْ اٌطج١ت االٌّبٟٔ سٚثشد وٛؿ ٠ذسط ِشع اٌغّشح اٌخج١ضخ  19ٚاخش اٌمشْ فٟ أ

 غٕبَ ٚلذ ٠ظ١ت االٔغبْ : ِشع ٠ظ١ت اٌّبش١خ ٚاأل انخثُثح انجمزج

 ػضي وٛؿ اٌجىزش٠ب ِٓ دَ اٌّبش١خ اٌزٟ ِبرذ ثغجت اٌغّشح اٌخج١ضخ -1

                  لبَ ثزشث١خ اٌجىزش٠ب فٟ اٌّخزجش -2

                         ؽمٕٙب فٟ ِبش١خ ع١ٍّخ    -3

 ٘زٖ اٌؾ١ٛأبد ثّشع اٌغّشح اٌخج١ضخ  ذط١جأ -4

 اٌّظبثخ ؽذ٠ضب ٚلبَ ثزشث١زٙب فٟ اٌّخزجشصُ ػضي اٌجىزش٠ب ِٓ دَ اٌّبش١خ  -5

 وبٔذ خظبئض ِغزٕجزبد اٌّغّٛػز١ٓ ِزّبصٍخ  -6

 ٟ اٌّبش١خ ت فٟ ِشع ِغّٛػزْ إٌٛع ٔفغٗ ِٓ اٌجىزش٠ب رغجِّب دي ػٍٝ أ -7

 صجذ وٛؿ ثٙزا أ -8

 طبثخ ثّشع اٌغّشح اٌخج١ضخضٌٙب فٟ اٌجذا٠خ ٟ٘ اٌزٟ عججذ اإلْ اٌجىزش٠ب اٌزٟ ػ: أ    

  انشكم َىضح فزضُاخ كىخ                                                      فزضُاخ كىخ :

"ٟ٘ لٛاػذ رضجذ 

ٓ اٌؾٟ أْ اٌىبئ

٠زغجت فٟ ؽذٚس 

 ِشع.

 

 انمظرىثد انىقٍ

: 

جذ ال ٘ٛ ِغزٕ" 

٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٔٛع 

ٕبد آخش ِٓ اٌىبئ

اٌؾ١خ اٌذل١مخ ثً 

٠ؾزٛٞ فمؾ ػٍٝ 

ِغجت اٌّشع 

 اٌّشىٛن ف١ٗ

 اطرثىاءاخ فزضُاخ كىخ /

 "ِشع اٌض٘شٞ"ب رغجت ِٔٙغججبد األِشاع ِضً اٌزٟ ٠ؼزمذ أ ال٠ّىٓ أْ رّٕٛ ثؼغ -1

 . اٌؾ١بح ٚرزىبصش  ٌزجمٝ ػٍٝ ل١ذ  فٟ ِغزٕجذ ٔمٟ فٟ ٚعؾ طٕبػٟ                                          

 اٌف١شٚعبد ال رّٕٛ فٟ اٌٛعؾ اٌظٕبػٟ .ْ رىْٛ اٌخال٠ب اٌّغزٕجزخ ػشٚس٠خ ألفٟ ؽبٌخ اٌف١شٚعبد  -2

 : ػجبسح ػٓ اٌّٛاد اٌّغز٠خ اٌزٟ رؾزبط ا١ٌٙب اٌجىزش٠ب ٌزجمٝ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٚرزىبصش  انىطظ انصىاعٍ
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 اورشار انمزض :

 طبثزُٙ ثبٌّشعثئ دا ل١ٍال ٠زؼب٠ش ِغ اٌجشش ٠ٚزغجتٕبد اٌذل١مخ اٌىض١شح ػذْ ِٓ ث١ٓ اٌىبئإ -

 " ِشاع ٔفغٙبخزٍف ِغججبد األِشاع ثبخزالف األر "                           

 ِشاع خط١شحأ٠ٚزغجت اٌجؼغ االخش فٟ                          ِشاع ثغ١طخأفمذ ٠زغجت اٌجؼغ ِٕٙب فٟ  

 ٟئٌزٙبة اٌغؾبِضً اإل                                             ِضً ٔضٌخ اٌجشد                    

 "غط١خ اٌذِبؽ ٚاٌؾجً اٌشٛوٟ" ػجبسح ػٓ ػذٜٚ رظ١ت أ                                                               

 مهحىظح : 

 الٔزشبس ؽش٠مخ ٌ -2               ِغزٛدع    -1  ٠غت اْ ٠ىْٛ ٌّغجت اٌّشع       

  ػجبسح ػٓ ِظذس ٌّغجت اٌّشع ِٛعٛد فٟ اٌج١ئخ  :  مظرىدع انمزض

 اش١بء غ١ش ؽ١خ ِضً اٌزشثخ " –ثشش  –لذ رىْٛ اٌّغزٛدػبد " ؽ١ٛأبد 

 :  مظرىدعاخ تشزَح -1

 اٌزٟ رظ١ت اٌجشش            شاع ٠ؼذ اٌجشش اٌّغزٛدػبد اٌشئ١غخ ٌّغججبد األِ

 " ِغججبد اٌجشد ٚاالٔفٍٛٔضا" ِضً       اد اخش١٠ٓ ِغجت اٌّشع ثطش٠مخ ِجبششح اٚ غ١ش ِجبششح الفش فمذ ٠ٕمٍْٛ  

 ْ ٠ؼشف اٌشخض اٌّظبة أٗ ِظبة ثبٌّشع ١ٍٓ آخش٠ٓ ؽزٝ لجً أاٌؼذ٠ذ ِٓ ِغججبد االِشاع اٌٝ ػبئلذ ٠ٕزمً 

 " إٌبلً "ٔمً ِغجت اٌّشع دْٚ اْ رظٙش ػ١ٍٗ اػشاع االطبثخ ثبٌّشع ٠غّٝ  ْ اٌشخض اٌمبدس ػٍٝأ : تانذكز انجذَز
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 : مظرىدعاخ حُىاوُح -2

 "داء اٌىٍت ٚاالٔفٍٛٔضا "  ٌٝ اٌجشش ِضبي  ذ اٌؾ١ٛأبد ِغزٛدػبد ٌّغججبد األِشاع اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕمً إرؼ

 ٌٝ االٔغبْ رٕزمً ِغججبد اٌّشع ِٓ اٌؾ١ٛاْ إ

 ٔٛاػب ِخزٍفخ ِٓ اٌط١ٛس ٠ّىٓ أْ رظ١ت االٔفٍٛٔضا  أ -

 ٠ظ١ت داء اٌىٍت اٌىض١ش ِٓ اٌؾ١ٛأبد اٌجش٠خ ِضً اٌخفبف١ش ٚاٌضؼبٌت ٚاٌظشثبْ ٚؽ١ٛأبد اٌشاوْٛ  -

 : خزيمظرىدعاخ أ -3

 انماء وانغذاء انمهىثُه انرزتح

اٌجىزش٠ب اٌزٟ رىْٛ ِٛعٛدح ػبدح فٟ اٌزشثخ  - أ

٠ّىٓ أْ رزغجت  " ثىزش٠ب اٌز١زبٔٛط"  ِضً 

 طبثخ اٌجشش ثبٌّشع فٟ إ

 

٠ّٚىٓ اْ رغجت ثىزش٠ب اٌز١زبٔٛط  ػذٜٚ خط١شح ارا 

 ٌٛصذ عشؽب ً ػ١ّمب فٟ اٌغغُ 

 

صٕبء ٚػ ثبٌجىزش٠ب عججب  سئغ١ب ٌٍّٛد أٚلذ وبْ رٍٛس اٌغش

 اٌؾشٚة لجً رطٛس اٌّؼبداد اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌزٍم١ؾبد 

 

 

٠ؼذ وال ِٓ اٌّبء ٚاٌغزاء اٌٍّٛص١ٓ ِغزٛدػ١ٓ اخش١٠ٓ 

 :  ٌّغججبد االِشاع ٌٍجشش

 

فمذ وبْ اٌزخٍض االِٓ ِٓ ثشاص االٔغبْ اؽذ ا٘ذاف 

االعبع١خ ٌّؾطبد ِؼبٌغخ اٌّغبسٞ ِب ٠ّٕغ رٍٛد 

 اِذاداد اٌّبء ثّغججبد االِشاع 

 

٠ٕمً اٌّبء اٌٍّٛس اٌّغزخذَ فٟ صساػخ اٌغزاء اٚ 

 رؾؼ١شٖ ِغججبد االِشاع 

 

 وّب ٠ّىٓ اْ ٠زٍٛس اٌغزاء ِٓ خالي االرظبي ثبالٔغبْ

 ضً اٌزثبةٚ اٌؾششاد ِأ 

 اورقال مظثثاخ االمزاض :

 سثغ ؽشق ٌٝ اٌجشش ثإٔزمً ِغججبد األِشاع إر

 ؽش٠مخ غ١ش ِجبششح ػجش اٌٙٛاء  – - 3                                                     االرظبي اٌّجبشش  -1

 ٕبد ؽ١خ رغّٝ إٌبلالد ثٛاعطخ وبئ  – 4                  ثطش٠مخ غ١ش ِجبششح ػجش ٌّظ االش١بء اٌٍّٛصخ -2

 رٕمً ِغججبد االِشاع                                                                               

  ٠ذِٞضً اٌّظبفؾخ ثبأل:   االذصال انمثاشز -1

 ٠ؼذ االرظبي اٌّجبشش ثأٔبط اخش٠ٓ أؽذ االّٔبؽ اٌشئ١غخ الٔزمبي ِغججبد األِشاع               

 ِشاع ٔضالد اٌجشد ٚوضشح اٌٛؽ١ذاد اٌّؼذ٠خ أْ ِٓ أِضٍخ ٘زٖ األ                

   :  االذصال غُز انمثاشز -2

 انعطض مثم عثز انهىاء :   -أ 

 ش اٌٙٛاء ٠ّىٓ أْ رٕزمً ِغججبد األِشاع ػج -

ِشاع ِغ لطشاد اٌّخبؽ غؼً شخض  ٠ؼبٟٔ ِشػب ِؼذ٠ب ٠ّىٓ أْ رٕزمً ِغججبد األٚ ٠فؼٕذِب ٠ؼطظ أ  -

 اٌظغ١شح 

 خش صُ رٕشش ٘زٖ اٌمطشاد ِغججبد األِشاع ٌشخض آخش اٚ شئ  آ - 

 شُاء انمهىثح :عثز نمض األ - ب

 دٚاد ٠غزخذِٙب اٌجشش ٠ّىٓ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ أْ ٠جمٝ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ػٍٝ أ                 
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 مهحىظح : 

دٚاد ثّٕظفبد ٚوزٌه غغً ا١ٌذ٠ٓ ثؼٕب٠خ فٟ ِٕغ أزشبس االِشاع اٌزٟ رٕمزً  ثٙزٖ ٠غبُ٘ ِٓ رٕظ١ف األؽجبق ٚاأل -

 اٌطش٠مخ 

 .ٔز١غخ ٌزٌه فبْ ِٓ ٚاعت اٌّطبػُ االٌزضاَ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ لٛاػذ اٌطؼبَ اٌزٟ رغزٕذ اٌٝ ِٕغ أزشبس اٌّشع  -

 

 انىاقالخ : -3
 ٠ّىٓ اْ رٕزمً ثؼغ االِشاع ثٛاعطخ إٌبلالد ٚرؼذ اٌّفظ١ٍبد ِٓ اوضش إٌبلالد أزشبسا  -

 "ٚرشًّ اٌؾششاد اٌالرػخ وبٌجؼٛع ٚاٌمشاد "                                    

 ٝ اٌجشش لالد إٌِشاع رٕمٍٙب إٌباٌّالس٠ب  ٚؽّٝ ا١ًٌٕ اٌغشثٟ ٟ٘ أ وال ِٓ ِشع     : ذذكز أن

 ؽظٕخ ٚاٌضذ١٠بد االخشٜ اٌٝ اٌجشش ثٛاعطخ اٌجؼٛع اٌغشثٟ إٌّزشش فٟ اِش٠ىب ِٓ األ ف١شٚط ا١ًٌٕف١ٕزمً  -

  ِشاع ػٓ ؽش٠ك اٌٙجٛؽ ػٍٝ اٌّٛاد اٌّظبثخ ِضً اٌجشاص صُ اٌٙجٛؽ ػٍٝ اٌّٛاد اٌزٟ ٠ٕمً اٌزثبة ِغججبد األ -

 ٚ ٠بوٍٙب اٌجشش ٠غزخذِٙب أ                                                                                                       

 عزاض انمزض :أ

 َ ٌّٚبرا رغؼً ٚرؼطظ ؟ٔفٍٛٔضا ٌّبرا رشؼش ثبألٚعبع ٚا٢ثّشع األ ػٕذِب رظجؼ ِظبة

 ٠غضٚ ِغجت اٌّشع ِضً ثىزش٠ب اٚ ف١شٚط االٔفٍٛٔضا ثؼغ خال٠ب عغّه -1

 صُ ٠زؼبػف اٌف١شٚط فٟ اٌخال٠ب  -2

 خشاط اٚ ثبٌزغجت فٟ أفغبس اٌخ١ٍخ ٠زشوٙب ػٓ ؽش٠ك اإلثؼذ رٌه  -3

 ٚثبٌزبٌٟ ٠ذِش اٌف١شٚط االٔغغخ ثً ٠ٚمزً ثؼغ اٌخال٠ب  -4

 وعىذما ذغشو انثكرزَا انمظثثح نهمزض انجظم :

 . ٚ عِّٛب ٠ّىٓ أْ رٕزظ ِٛاد و١ّبئ١خ أ -

 عضاء ػذ٠ذح ِٓ اٌغغُ َ ػجش اٌغغُ فٟ ِغشٜ اٌذَ ٚرذِش أصُ رٕزمً اٌغّٛ -

 ؼبء ِؾذدح بْ اٌغَّٛ اٌزٟ رٕزغٙب ِغججبد األِشاع أْ رؤصش فٟ أعٙضح ٚأػثئِى -

 

 أمثهح عهً أمزاض 

 ب اٌز١زبٔٛط عّب فزبوب ٠غجت رشٕغبد فٟ اٌؼؼالد االساد٠خ ٠رٕزظ ثىزش -1

 " ِشع اٌزغُّ اٌٛش١ك " ٠ؾذس  -2

ٚأٔزغذ عّب ٠ٚشً ٘زا اٌغُ  م١خٌجىزش٠ب اٌٛش١ػبدح ػٕذِب ٠أوً اٌشخض ؽؼبِب ّٔذ ف١ٗ ا                       

 ػظبة األ

 :  اػبفخ اٌٝ رٌه

 لذ ٠ؤدٞ عُ اٌجىزش٠ب اٌٛش١م١خ اٌٝ اطبثخ االٔغبْ ثبٌّشع ؽزٝ فٟ ؽبي ػذَ ٚعٛد اٌجىزش٠ب                   
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 عزاض االصاتح تانمزض ؟مرً ذظهز أ \ص

 ٠غضٚ ثؼغ أٛاع اٌجىزش٠ب ٚاال١ٌٚبد ٚوً اٌف١شٚعبد اٌخال٠ب ٠ٚؼ١ش ف١ٙب ِّب ٠زغجت فٟ ؽذٚس اػشاس  -

 ً ْ  رؼشس٘ب ٠زغجت فٟ ظٙٛس األػشاع ػٍٝ اٌؼبئلذ رّٛد اٌخال٠ب أل -

 ػشاع اٌّش ع ِضً اٌؼطظ ٚاٌغؼبي لذ ٠ؾفض عٙبص إٌّبػخ ظٙٛس ثؼغ أ ِٓ ٔبؽ١خ اخشٜ -

 مهحىظح : 

 ّٔبؽ االِشاع أّبؽ ِؾذدح ؽ١ش رشالت اٌٛوبالد أِشاع رالؽع األزفشٝ ِب رػٕذ   

 " WHOِٕٚظّخ اٌظؾخ اٌؼب١ٌّخ   -      CDCِشاوض ِىبفؾخ االِشاع ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙب     –" اداساد طؾخ اٌّغزّغ  ِضً

 االِشاع ٌزغبػذ ػٍٝ اٌزؾىُ ثبٔزشبس االِشاع رشالت ثشىً ِغزّش أّبؽ 

 : ٚاٌٛلب٠خ ِٕٙبِشوض ِىبفؾخ االِشاع   -1

ِؼٍِٛبد ِٓ االؽجبء ٚاٌؼ١بداد اٌطج١خ صُ ٠ٕشش ٠غّغ ِٚمشٖ فٟ ارالٔزب                                                   

  رمش٠ش 

 اعجٛػ١ب ػٓ ِؼذي ؽذٚس اِشاع ِؾذدح                                                                           

 :  ظؾخ اٌؼب١ٌّخِٕظّخ اٌ -2

 رشالت ِؼذي ؽذٚس االِشاع فٟ اٌؼبٌُ                                

 

 : مزاض مه حُث اورشارها أوىاع األ

 : رٛعذ ثبعزّشاس ثى١ّبد طغ١شح داخً اٌغّبػخ االؽ١بء٠خ االمزاض انمظرىطىح -1

 : ػٕذِب ٠ؾذس رفش ػخُ ٌّشع ِؼ١ٓ فٟ ثؼغ االؽ١بْ فٟ ِٕطمخ ِب ٠ٚظ١ت اٌؼذ٠ذ ِٓ االشخبص  وتاء -2

 : ارا أزشش ٚثبء ِبء ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ فٟ ِٕطمخ وج١شح ِضً دٌٚخ اٚ لبسح اٚ اٌؼبٌُ اعّغ . وتاء مىرشز -3

 

 معانجح االمزاض ومكافحرها : 

 أوال : انمضاد انحُىٌ : 

 "ػجبسح ػٓ ِبدح رمزك اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ أٚرؼ١ك ّٔٛ٘ب  "                            

 ِضبي ػٍٝ اٌّؼبداد اٌؾ٠ٛ١خ 

 "انجىرامُظُه   -انىُىماَظُه     -االرَثزومُظُه  -" انثىظهُه               

 : ٠فشص ِٓ فطش اٌجٕغ١ٍَٛ انثىظهُه 

 ً اٌجىزش٠ب اٌّزٕبفغخ اٌزٟ رّٕٛ ػٍٝ ِظذس ؽؼبَ اٌفطش اٌجٕغ١ٍٓ ِبدح و١ّ١بئ١خ رمز           

 ٚلذ عشٜ ػضي اٌجٕغ١ٍٓ ٚرٕم١زٗ ٚاعزخذاِٗ ػٍٝ اٌجشش اصٕبء اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ           
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 ثاوُا:  انعىامم انكُمُائُح :

 ِشاع اٌزٟ رزغت ف١ٙب اال١ٌٚبد ٚاٌفطش٠بد ٛاًِ اٌى١ّ١بئ١خ وزٌه فٟ ػالط األرغزخذَ اٌؼ 

 :  نهفُزوطاخ انمضادج انعقاقُزصبٌضبً : 

 ٔفٍٛٔضا ػٕذ وجبس اٌغٓ رغزخذَ ٌؼالط ؽبالد اٌؼذٜٚ ٚاأل

 ِغ ِؼظُ األِشاع اٌف١شٚع١خ  "  عٙبص إٌّبػخ " ٠زؼبًِ عٙبص اٌذفبع اٌذاخٍٟ ػٕذ االٔغبْ أال ٚ٘ٛ

 

 مشكهح كثزج اطرخذاماخ انمضاداخ انحُىَح : 

 اوزغبة اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجىزش٠ب ِٕبػخ رغبح ِؼبداد ؽ٠ٛ١خ ِؾذدح  -

٠ؾذس االٔزخبة اٌطج١ؼٟ ػٕذِب رجمٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ راد اٌزّٛػبد اٌّفؼٍخ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح ٚرزىبصش ٚرٕمً رٕٛػبرٙب  -

 اٌٝ اٌغ١ً اٌزبٌٟ 

 اٌؾ١بح  ثغّخ رغّؼ ٌٙب ثبٌجمبء ػٍٝ ل١ذ رّزغ اٌجىزش٠ب فٟ عّبػخ أؽ١بئ١خ ِب -

 ٠ٚضداد ػذد اٌجىزش٠ب ب اْ رزىبصش ثغشػخ ٚرٕمً اٌزٕٛع ٠ٚرغزط١غ ٘زٖ اٌجىزش                                              

 

  بداد اٌؾ٠ٛ١خ : ِمبِٚخ اٌجىزش٠ب ٌٍّؼ  

 عؼً اٌجىزش٠ب ِمبِٚخ  ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اعزخذَ اٌجٕغ١ٍٓ وؼالط فؼبي ٌجؼغ االِشاع ػٍٝ ِذٜ عٕٛاد ػذ٠ذح             

 ٌٍّؼبد اٌؾ١ٛٞ                                                                  

  ٜ٠ّضً ِشع اٌّىٛساد اٌؼٕمٛد٠خ ِشىٍخ ػالع١خ أخش 

 ألٔٗ ٠ؾذس فٟ ظشٚف ِؼ١ش١خ راد وضبفخ ػب١ٌخ                                                            

 ِبلذ ٠ؤدٞ اٌٝ اطبثبد عٍذ٠خ أٚ اٌزٙبة سئٛٞ أٚ اٌزٙبة عؾبئٟ 

اٌؼٕمٛد٠خ غبٌجب عالالد ِٓ اٌجىزش٠ب اٌّمبِٚخ ٌٍؼذ٠ذ  ِٓ اٌّؼباد اٌؾ٠ٛ١خ ٚلذ ٠ظؼت ٚرىْٛ ٘زٖ اٌّىٛساد 

 ػالعٙب 
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 " انـمـىـاعــح خـهـاص"        وانعششون                        انساتعحانىحذج 

  انمىاعح خهاصانذسط انثاوي : 

 انًُاػح انالَٕػٛح -ٚرأنف خٓاص انًُاػح يٍ يكٍَٕٛ أعاعٍٛ : انًُاػح انُٕػٛح  

  انالوىعيح انمىاعحأٔالً : 

 ْٙ ٔعائم  انذفاع انرٙ الذغرٓذف يغثة يشع يسذد فٓٙ ذسًٙ اندغى يٍ أ٘ يغثة يشع ٕٚاخّٓ

 ميض تيه انمىاعح انالوىعيح  وانمىاعح انىىعيح ؟ \ط

 انمىاعح انىىعيح :                                     انمىاعح انالوىعيح :                                

 ذؼًم فٙ زانح فشم ٔعائم انًُاػح انالَٕػٛح                                             ْٙ خؾ انذفاع األٔل           

 ال ذغرٓذف يغثة يشع يؼٍٛ                                              ذؼًم ػهٗ ذطٕس ٔعائم دفاػٓا

 ْٙ االعرداتح  األكثش فاػهٛح                ذغاْى فٙ يُغ االطاتح تااليشاع                             

                ٔذغاْى فٙ إتطاء ذمذو انًشع                                  

 وسائم انمىاعح انالوىعيح :

 انسٕاخض : ٔيُٓا -1

 فٛضٚائٙزاخض اندهذ :  - أ

 عاعٙ ٔافشاصاذّ خؾ انذفاع األٔل ٔاألؼذ اندهذ ٚ -

 ؽثماخ خالٚااندهذ انًٛد  ٚسرٕ٘ ػهٗ ؽثماخ يٍ انخالٚا انسٛح  يغطاج تانؼذٚذ يٍ -

ذغاػذ ؽثماخ خالٚا اندهذ انًٛد فٙ ذٕفٛش انسًاٚح ػذ غضٔ انكائُاخ انذلٛمح ػٍ ؽشٚك ذكٍٕٚ  -

 زاخض 

 يشاع ػا ذؼٕق انؼذٚذ يٍ يغثثاخ األزًاأصٕٚذّ نرُرح  ذٓؼى  انثكرشٚا انرٙ ذرؼاٚش ػهٗ اندهذ  -

 انسٕاخض انكًٛٛائٛح : - ب

 االفشاصاخ االَفٛح "  –انذيٕع  –" انهؼاب 

 انز٘ ٚسهم خذساٌ انخالٚا انثكرشٚح يًا ٚمرم يغثثاخ انًشع  " ىـــضٔصٚـٛــن" ذسرٕ٘ ػهٗ اَضٚى                   

 ًُٚغ انثكرشٚا يٍ االنرظاق تانخالٚا انظٓاسٚح انذاخهٛح       : ٚؼذ ٔعٛهح دفاع كًٛٛائٛح "  انًخاؽ "                 

 دمحم عثذانفتاذ                                                               يعتمذ:،............................ \اعذاد 

 ..........................: الطالــــبـ/ ـة ـمـاسـ

 متقدم   12والشعبة:  الصــــــــــــــف

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة ..............................اليوم والتاريخ:   

 أحيــــــــــــــــــــــــــــاء: ـادةــــمـــــالــــ

 جهاز المناعة : الـدرس عنوان

 االثالث  :الفصل الدراسي
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 هذاب : األ -ج

 ٘ تكرشٚا ػانمح فٙ انًخاؽ تؼٛذا ػٍ انشئرٍٛ أْذاب ػهٗ ؽشد األ شٖ انٕٓاء ٔذؼًم زشكح ذثطٍ يد

 عىذما يهتهة مدشي انهىاء

 ٚرى افشاص انًضٚذ يٍ انًخاؽ يًا ٚسفض انغؼال ٔانؼطظ نٛغاػذ ػهٗ اخشاج انًخاؽ انًهرٓة يٍ اندغى                 

 : HCL حمط انهيذسوكهىسيك  -د

 ح ثانثح ٔعٛهح دفاع كًٛٛائٛ انز٘ ٚفشص فٙ انًؼذج                

 م زًغ انًؼذج انؼذٚذ يٍ انكائُاخ انذلٛمح انًٕخٕدج فٙ انطؼاو ٔانرٙ لذ ذؤد٘ انٗ االطاتح تًشع يا .رٚم 

 كال يًا عثك يٍ انٕعائم انغاتمح ذًُغ دخٕل يغثة انًشع نهدغى "  

 ػٍ اندغى ندغى فغرذافغ  يكَٕاخ اخشٖ نكٍ ارا دخهد كائُاخ دلٛمح انٗ ا

 ٔيُٓا 

 خاليا انذو انثيضاء انثهعميح: 

 ذثرهغ يغثة انًشع ثى ذفشص أَضًٚاخ ْاػًح ٔيٕاد كًٛٛائٛح أخشٖ يؼشج يٍ                                    

 اخغايٓا انًسههح يًا ٚؤد٘ انٗ انمؼاء ػهٗ انكائُاخ انذلٛمح                                   

 انثشوتيىاخ انمكمهح : -1

 تشٔذٍٛ يٕخٕد فٙ تالصيا انذو  02عهغهح يكَٕح يٍ ْٙ  -

 ْٔٙ ذُشؾ انخالٚا انثهؼًٛح ٔذغاػذْا فٙ االسذثاؽ تًغثثاخ األيشاع تطشٚمح أفؼم  -

ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ يشكة فٙ انغشاء انثالصيٙ نًغثة انًشع ٔٚكٌٕ ْزا انًشكة ثمثا يًا ٚغاػذ فٙ   -

 ذذيٛش يغثة انًشع

 :االوتشفيشون  -2

 ْٕ تشٔذٍٛ ذفشصِ انخالٚا انًظاتح تانفٛشٔط            

 :  االوتشفيشون دوس

ٚشذثؾ تانخالٚا انًدأسج ٔٚسفضْا ػهٗ إَراج تشٔذُٛاخ يؼادج نهفٛشٔعاخ يًا ًُٚغ انرؼاػف  -

 انفٛشٔعٙ فٙ انخالٚا 

 :  االنتهاتيح االستداتح -3

 ْٙ يدًٕػح يؼمذج يٍ األزذاز انرٙ ذرؼًٍ انؼذٚذ يٍ انًٕاد انكًٛٛائٛح ٔانخالٚا انًُاػٛح انرٙ                          

 ذغاػذ ػهٗ ذؼضٚض االعرداتح انًُاػٛح انكهٛح                              

 

 اد كًٛٛائٛح ُذيا ذذيش يغثثاخ انًشع انُغٛح ُٚرح كم يٍ " انغاص٘ " ٔخالٚا اندغى يٕػ -1

 ذدزب ْزِ انًٕاد انكًٛٛائٛح انخالٚا انثهؼًٛح انٗ انًُطمح  -0

 ٔذضٚذ يٍ َفارٚح االٔػٛح انذيٕٚح نرغًر نكشٚاخ انذو انثٛؼاء تاالَرمال انٗ انًُطمح انًظاتح  -3

 ذغاػذ ْزِ االعرداتح فٙ ذشاكى كشٚاخ انذو انثٛؼاء فٙ انًُطمح  -4

 نرٓاتٛح ال َرٛدح نالعرداتح اإلإشاس أثُاء انًشع انًؼذ٘ يا ْٕ زًنى ٔانسشاسج ٔانإلانشؼٕس تثؼغ األ اٌ -5
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 : ىىعيحـان اعحـمىــان

 انٛاخ انذفاع انالَٕػٛح  ذرخطٗ يغثثاخ االيشاع ازٛاَا

 نزنك ًٚرهك اندغى خطا دفاػٛا ثاَٛا ٚٓاخى يغثثاخ االيشاع انرٙ دخهد                     

 ذكٌٕ انًُاػح انُٕػٛح اكثش فاػهٛح نكُٓا ذغرغشق تؼغ انٕلد نررطٕس 

   ذشًم ْزِ االعرداتح انُٕػٛح االَغدح ٔاالػؼاء انًٕخٕدج فٙ اندٓاص انهًفٙ

 اندهاص انهمفي : 

 انهمف " –انخاليا انهمفيح  –يتكىن مه " أعضاء 

 : انهمف إن

 عائم ٚرغشب يٍ انشؼٛشاخ نٛغًش خالٚا اندغى .              

 كًا ٚذٔس ْزا انغائم تٍٛ خالٚا االَغدح ٔٚدًغ تٕاعطح االٔػٛح انهًفٛح ٔٚؼاد انٗ االٔسدج لشب انمهة             

 : انهمفيح عضاءاأل

 "ٔانهٕصذٍٛ ٔانطسال ٔانغذج انضػرشٚح  انؼمذ انهًفٛح "  كال يٍ  ذشًم 

 غشٛح انًخاؽٛح نهمُٕاخ انًؼٕٚح ٔانرُفغٛح ٔانثٕنٛح ٔانرُاعهٛح االَغدح انهًفٛح انًُرششج فٙ األ ٔكزنك           

 ذششر انؼمذ انهًفٛح انهًف ٔذضٚم انًٕاد انغشٚثح يُّ   : انهمفيح انعقذ - أ

 : انهىصتان - ب

 زهمح زايٛح يٍ االَغدح انهًفٛح تٍٛ انردأٚف االَفٛح ٔانفًٕٚح  ذكٌٕ 

 يا ٚغاػذ ػهٗ انسًاٚح ػذ انثكرشٚا ٔانًٕاد انؼاسج االخشٖ فٙ االَف ٔانفى             

  انطحال  -ج

 انذو ٔٚذيش خالٚا انذو انسًشاء انرانفح ٚخضٌ  -

 ٚسرٕ٘ ػهٗ َغٛح نًفٙ ٚغردٛة نهًٕاد انغشٚثح انًٕخٕدج فٙ انذو   -

 Tالٚا خ الٚا انهًفٛح ٚغًٗ خد٘ دٔسا فٙ ذُشٛؾ َٕع يؼٍٛ يٍ انفرؤ ..... انغذج انضػرشٚح انًٕخٕدج فٕق انمهة  -

 انؼظى االزًش ٔذؼذ انخالٚا انهًفٛح ازذ إَاع كشٚاخ انذو انثٛؼاء انرٙ ذُرح فٙ َخاع  : نهمفيحا انخاليا -د

 وهي وىعان 

 :   B انخاليا -T                                                         0انخالٚا    -1    

 ذُرح األخغاو انًؼادج                      فٙ َخاع انؼظى نكُٓا ذُؼح فٙ انغذج انضػرشٚح ذُرح 

 االخساو انمضادج :   

 انرٙ ذرفاػم تشكم يسذد يغ يٕنذ ػذ غشٚة  Bػثاسج ػٍ تشٔذُٛاخ ذُردٓا انخالٚا انهًفٛح ْٔٙ                

 :  هى انضذ مىنذ

  Tػثاسج ػٍ يادج غشٚثح ػٍ اندغى ذغثة اعرداتح يُاػٛح ًٔٚكُّ االسذثاؽ تدغى يؼاد أٔ خهٛح                    

  كًظاَغ نالخغاو انًؼادج ًٔٚكٍ انرفكٛش فٛٓا    فٙ كم االَغدح انهًفٛح   Bذٕخذ انخالٚا انهًفٛح يهسٕظح :    

https://seraj-uae.com/file/6366/


 ذظٕس االعرداتاخ انًُاػٛح انُٕػٛح  

 

 

 

 

 عرداتح انًُاػح : خطٕاخ اإل

 يدًٕػاخ ػذٚذج يٍ االخغاو انًؼادج  Bذكٌٕ انخالٚا 

انز٘ ٚسًم شفشج اَراج انؼذٚذ يٍ  DNAػٍ ؽشٚك اعرخذاو 

انغالعم انثشٔذُٛٛح انثمٛهح ٔانخفٛفح انرٙ تذٔسْا ذكٌٕ االخغاو 

 انًؼادج

 اندذٚش تانزكش أٌ انغهغهح انثمٛهح ذغرطٛغ اٌ ذرسذ يغ عهغهح خفٛفح 

َٕع يخرهف يٍ انغالعم انثمٛهح  16000ذُرح   Bارا كاَد انخالٚا 

َٕع يٍ انغالعم انخفٛفح فآَا ذغرطٛغ ذكٍٕٚ  12000ٔ

 َٕع يخرهف يٍ االخغاو انًؼادج  19,200,000

 :ذُثّ انغاٚرٕكُٛاخ 

خالٚا خٓاص انًُاػح انٗ ذمغٛى انخالٚا انًُاػٛح -1

 ٔذٕظٛفٓا فٙ يُطمح االطاتح

يشاع انماذهح يغ يغثثاخ األ Tفررسذ انخالٚا  -2

ٔذطهك ْدٕيا كًٛٛائٛا ٔذذيش يغثثاخ 

 االيشاع 

انماذهح  Tٔذغرطٛغ خهٛح ٔازذج يٍ انخالٚا -3

 ذذيٛش ػذج خالٚا يغرٓذفح 

 مستقبل لمولد الضد

 T عًٗتـ

انًغاػذج 

الَٓا ذسفض 

 افشاص

االخغاو 

انًؼادج فٙ 

 B انخالٚا

االجسام 

المضادة 

تحارب مولد 

الضد 

وتجمعه 

للخاليا 

 البلعمية 
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 انمىاعح األونيح :

 ٔنٛح نٗ نغضٔ يغثة انًشع االعرداتح األٔذغًٗ اعرداتح اندغى األ

 ػهٗ عثٛم انًثال : 

دخم يغثة انًشع انفٛشٔعٙ انز٘ ٚغثة خذٚش٘ انًاء انٗ اندغى ذٓضو فٙ انُٓاٚح االعرداتح انًُاػٛح انُٕػٛح ارا     

 ٔٚرخهض اندغى يٍ يغثة انًشع  ٔانالَٕػٛح انفٛشٔط انغشٚة

 إحذي وتائح االستداتح انمىاعيح انىىعيح   Tو    Bيعذ اوتاج خاليا    

 :  وخاليا انزاكشج عثاسج عه

 .   خالٚا ؽٕٚهح االخم ذرؼشع انٗ يٕنذ انؼذ اثُاء االعرداتح انًُاػٛح االٔنٛح  -

  يشج ثاَٛح ٔاخّ اندغى يغثة انًشع َفغّ ذكٌٕ ْزِ انخالٚا يغرؼذج نالعرداتح تغشػح ارا  -

 ٔذسًٙ انخالٚا انزاكشج اندغى ػٍ ؽشٚك ذمهٛم ازرًال ذطٕس انًشع فٙ زال ذؼشع اندغى يدذدا انٗ يغثة انًشع َفغّ 

 انمىاعح انسهثيح : 

 َسراج فٙ تؼغ االزٛاٌ انٗ زًاٚح يؤلرّ ػذ يشع يؼٍٛ -

 ٔٚسذز ْزا انُٕع يٍ انسًاٚح انًؤلرح  -

 ػُذيا ذُمم االخغاو انًؼادج انرٙ كَٕٓا اشخاص أٔ زٕٛاَاخ انٗ اندغى أٔ ذسمٍ فّٛ       

 عهً سثيم انمثال :

 و ٔؽفهٓاذسذز انًُاػح انغهثٛح تٍٛ األ= 

  ار ذُرمم االخغاو انًؼادج انرٙ ذُردٓا االو ػثش انًشًٛح انٗ اندٍُٛ انُايٙ ٔيٍ زهٛة االو انٗ انطفم انشػٛغ              

 خغاو انًؼادج انطفم انٗ زٍٛ ُٚرح خٓاص يُاػح انطفم ٔذسًٙ ْزِ األ                  

 

 نؼالج تؼغ االيشاع انًؼذٚح نذٖ آخشٍٚ انًؼادج خغاو ذغرخذو اال  

 ذسمٍ ْزِ االخغاو انًؼادج فٙ اشخاص ذؼشػٕا يٍ لثم انٗ ْزا انًشع انًؼذ٘ تؼُّٛ  -

 ٔانرٛرإَط ٔداء انكهة  A  ٔBٚرٕفش ػالج انًُاػح انغهٛثح نالشخاص انزٍٚ ذؼشػٕا النرٓاب انكثذ  -

 التطال يفؼٕل عى انثؼثاٌ أٔ انؼمشب خغاو انًؼادج كزنك ذرٕفش األ -

 انمىاعح انفاعهح :

 تؼذ ذؼشع خٓاص انًُاػح انٗ يٕنذاخ انؼذ انخاطح تااليشاع ٔاَراج خالٚا انزاكشج  ذسذز انًُاػح انفاػهح

 ٔذسظٍٛ فٙ اندغى أػٍ ٔخٕد يشع يؼذ  :  انفاعهح نمىاعحا وتىتح

 ٔٚغًٗ " انرهمٛر " : انتحصيه

 انرؼشع انًؼرًذ نهدغى انٗ يٕنذ ػذ يًا ٚؤد٘ انٗ ذطٕٚش اعرداتح أنٛح ٔخالٚا راكشج يُاػٛح  : عه عثاسج         
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 ارا تكىن انتحصيىاخ فاعهح في انىقايح مه االمشاض ؟من

 االعرداتح انًُاػٛح انثإَٚح فض الَٓا ذس

  ثاَٛح انٗ يٕنذ انؼذ انرؼشع نهًشج ان ْٙ ػثاسج ػٍٔ     

 : خصائص االستداتح انثاوىيح

 ٔنٛح ذكٌٕ اعشع يٍ االعرداتح األ -1

 ذُرح اخغاو يؼادج أػهٗ يٍ االٔنٛح  -0

 ذكٌٕ االعرداتح انكهٛح اعرداتح كم يٍ  -3

 ثُاء انرؼشع انثاَٙ أاكثش   B   ٔ Tانخالٚا            

 ؽٕل تؼذ انرؼشع انثاَٙ أذذٔو االعرداتح انكهٛح نًذج  -4

                                               

 فشم خهاص انمىاعح :                                               

 يارا ٚسذز فٙ زانح فشم خٓاص انًُاػح فٙ انذفاع ػٍ اندغى ؟

 ذطٕس إَٔاع يؼُٛح يٍ انغشؽاٌ   -0            ٚضداد ازرًال ذطٕس ايشاع يؼذٚح  -1

 

 مشض وقص انمىاعح انمكتسثح          

 : فٛشٔط َمض انًُاػح انثشش٘  انمسثة

  RNA: فٛشٔط ر٘ زًغ َٕٔ٘  انفيشوط وصف

    

     شوط مهشاحم تتطىس االصاتح تانفي

  انًغاػذج تشكم اعاعٙ  Tٚظٛة ْزا انفٛشٔط انخالٚا  -1

 ػهٗ غشائٓا انثالصيٙ CD4 ٔانغثة " ألَٓا ذسرٕ٘ ػهٗ يغرمثم                                              

 أخشٖ Tذُطهك نرظٛة خالٚا انًغاػذج انٗ يظاَغ نهفٛشٔط َفغّ ٔذُرح فٛشٔعاخ خذٚذج  Tذرسٕل انخالٚا  -0

 انًغاػذج ػُذ انشخض انًظاب  Tٚمم ػذد انخالٚا  -3

 اع ؼؼف لذسج انفشد ػهٗ يكافسح االيشذ -4

 انًغاػذج Tأعثٕع   ٚرؼاػف خالنٓا انفٛشٔط فٙ انخالٚا  10-6ذغرًش انًشزهح االٔنٗ ياتٍٛ  -5

 األػشاع : -6

 انسًٗ  -انرؼشق فٙ انهٛم   -

   أعاتٛغ 8ٔ12يذج ذرشأذ تٍٛ  ػشاع تؼذ ذرشاخغ ْزِ األ -7

 شاع لهٛهح نفرشج يٍ انضيٍ ذظم انٗ ػشش عُٕاخنكٍ ذظٓش ػهٗ انًشٚغ أػ -8

 انؼالج                                               ؽشق اَرمال انًشع :           

 ش انًؼادج نهفٛشٔعاخ " تٓذف ذمهٛم ذؼاػف انفٛشٔط "انؼمالٛ                   َمم انذو  يٍ خالل ػًهٛح  -1

 نكٍ انؼالج يكهف تاْع انثًٍ ٔنّ اثاس خاَثٛح                                                                
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 " انـمـىـاعــت جـهـاس"        وانعشزون                        انسابعتانىحذة 

 .االختالالث غٍز انمعذٌت  :  ث نانذرص انثا

 نكٍ   .يشاع الرُزظ كم االيشاع أٔ االخزالالد انٕساصٛخ ػٍ يغججبد األثذاٚخ َمٕل : ثأَّ 

 يشاع رُزظ ثغجت ٔساصخ عُٛبد ال رؼًم ثشكم عهٛى فٙ انغغى ثؼغ األ -1

 "يضم انًٓبق ٔأًَٛٛب انخالٚب انًُغهٛخ ٔداء ُْزغزٌٕ َٔضف انذو "                                                                           

 "يزالصيخ دأٌ  " رٕعذ اخزالالد كشٔيٕعٕيٛخ رُزظ ػٍ اػذاد كشٔيٕعٕيبد غٛش ػبدٚخ يضم -2

 خ ٔساصٛخ يؼب  ٚكٌٕ يؼمذا ٔٚؼٕد انٗ اعجبة ثٛئٛانؼذٚذ يٍ االيشاع   -3

 ٔٔساصٛخ ثٛئٛخؽبنخ راد أطٕل                      "  CAD انزبعٙ انششٚبٌيشع يضم " 

 ًٔٚكٍ أٌ ٚؤد٘ ْزا انًشع انمهجٙ انٕػبئٙ انٗ اَغذاد انششاٍٚٛ انزٙ رُمم انذو انًؤكغظ انٗ ػؼهخ انمهت   

 ٚضٚذ يٍ خطش اطبثخ انفشد  ثًشع انششٚبٌ انزبعٙ ٔساصٙ صًخ ػبيم  - أ

 ضم انُظبو انغزائٙ فٙ رطٕس ْزا انًشع انًؼمذ ي ثٛئٛخرغٓى ػٕايم   - ة

 

 عش انزٙ نٓب ربسٚخ يٍ االطبثخ ثًشع انششٚبٌ انزبعٙ خطش االطبثخ ثًؼذل ٚضٚذ يشرٍٛ انٗ عجغ يشاد ٔرؼبَٙ األ -

 ػٍ االعش انزٙ نٛظ نٓب ربسٚخ يٍ االطبثخ ثبنًشع االاٌ انؼٕايم انٕساصٛخ انذلٛمخ غٛش يؼشٔفخ 

 االمزاض انتىكسٍت :

 ٔلذ ٚكٌٕ رنك َزٛغخ انشٛخٕخخ انطجٛؼٛخ .      ػٍ رهف عضء يٍ انغغى  :  االيشاع انزُكغٛخ ظ زرُ

 يضم :ٌ رؾذس ؽبنخ رُكغٛخ نكٍ ًٚكٍ أ

       أثكش يٍ انًزٕلغ " انزٓبة انًفبطم انزُكغٙ "   -1       

 ارا كبٌ انشخض ػشػخ ٔساصٛب انٗ االطبثخ ثبنًشع -

 شػذأ ارا كبَذ يفبطم انشخض لذ رؼ  -

 انٗ يمذاس ٔائذ يٍ االْزشاء 

 يشع شبئغ ٚؼبَٙ يُّانزُكغٙ  انًفبطم انزٓبةاٌ *

  07اغهت االشخبص ثؾهٕل عٍ انـ  

 فٙ اغهت انؾٕٛاَبد انفمبسٚخ  انًشعٕٔٚعذ 

 

 ..........................: الطالــــبـ/ ـة ـمـاسـ

 متقدم   12والشعبة:  الصــــــــــــــف

دبــــي - الخاصـــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة ..............................اليوم والتاريخ:   

 أحيــــــــــــــــــــــــــــاء: ـادةــــمـــــالــــ

 جهاز المناعة : الـدرس عنوان

 االثالث  :الفصل الدراسي

 

 :  شاٍٚٛانشرظهت   يشع -2

 ْٕ رٛجظ نهششاٍٚٛ  

 آخش ػهٗ يشع رُكغٙ ْٕٔ يضبل
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 :االمزاض االٌضٍت 

 ؽذ انًغبساد انكًٛبئٛخ انؾٕٛٚخ ُٚزظ انًشع االٚؼٙ ػٍ خطب فٙ أ

 ػذو انمذسح ػهٗ ْؼى إَاع يؼُٛخ يٍ االؽًبع االيُٛٛخ أ رُظٛى ػًهٛبد انغغى :  ٔرغجت ثؼغ االيشاع االٚؼٛخ 

 يضبل : 

 فؼُذيب ال ُٚزظ انجُكشٚبط انكًٛخ انظؾٛؾخ يٍ االَغٕنٍٛ ٔال ٚذخم انغهٕكٕص انٗ خالٚب انغغى ثشكم ؽجٛؼٙ     

 "  بمزض انسكزي مه انىىع انثاوً"  انحانت  هذي تعزف

 ٔٚؤد٘ رنك انٗ يغزٕٚبد يشرفؼخ يٍ انغهٕكٕص فٙ يغشٖ انذو                                             

 ٍٛٔشجكٛخ انؼ يًب ٚغجت ػشسا نهكضٛش يٍ االػؼبء يٍ ثُٛٓب انكهٛزبٌ                                           

 .ًٚكٍ اٌ ٚكٌٕ نهًشع االٚؼٙ ػبيم ٔساصٙ نكُّ لذ ٚزؼًٍ اٚؼب ػٕايم ثٛئٛخ يضم انُظبو انغزائٙ .  

 

 انسزطان : 

 ثًُٕ غٛش ؽجٛؼٙ نهخالٚب   ٚزظف انغشؽبٌ

 رزؾكى فٙ انؼبدح عضٚئبد يُظًخ يؼُٛخ فٙ انغغى ثجذاٚخ دٔسح انخهٛخ  َٔٓبٚزٓب انغجت : 

 ارا فمذ ْزا انزؾكى ُٚزظ ػُّ ًَٕ غٛش ؽجٛؼٙ نهخهٛخ ًٚكٍ اٌ ٚؤد٘ انٗ إَاع يزُٕػخ يٍ االٔساو 

 تطىر انسزطان :

 رُزمم ػجش انغغىًٔٚكٍ اٌ رزذخم انخالٚب غٛش انطجٛؼٛخ فٙ ٔظبئف انغغى انطجٛؼٛخ  -

 اػبفخ انٗ رنك ًٚكٍ اٌ ٚزطٕس انغشؽبٌ فٙ َغٛظ أ ػؼٕ فٙ انغغى ثًب فٙ رنك خالٚب انذو  -

 "انهىكٍمٍا  " شؽبٌ خالٚب انذؤٚغًٗ ع  -

 انغذٚش ثبنزكش اَّ لذ صجذ رغجت ػٕايم ٔساصٛخ يؼب فٙ االطبثخ ثبنغشؽبٌ 

 : ٚظٛت انغشؽبٌ انجشش يُز انضيُخ انمذًٚخ ٔرظٓش فٙ انًٕيٛبٔاد انًظشٚخ دنٛال ػهٗ عشؽبٌ انؼظبو  تارٌخٍت معهىمت

نغشؽبٌ كًب ركشد يخطٕؽبد انمشٌٔ انٕعطٗ رفبطٛم ؽٕل كًب ٔطف انؼهًبء انَٕٛبٌَٕٛ انمذيبء إَاػب يخزهفخ  يٍ ا

 انغشؽبٌ 
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 ػجبسح ػٍ ايشاع ُٚزظ فٛٓب انغغى اعزغبثخ انزٓبثٛخ نًبدح شبئؼخ      االمزاض االنتهابٍت :

 اٌ االيشاع انًؼذٚخ رغجت اعزغبثخ انزٓبثٛخ أٚؼب                                       

 رؼضص يٍ االعزغبثخ انًُبػٛخ انكهٛخ  االعزغبثخ االنزٓبثٛخ فٙ انًشع انًؼذ٘  

 ٔركٌٕ رهك االعزغبثخ االنزٓبثٛخ َزٛغخ                                                     

 الصانخ عٓبص انًُبػخ نهجكزشٚب أ انكبئُبد انذلٛمخ االخشٖ يٍ انغغى                                                  

 فٙ انًشع االنزٓبثٙ ال ركٌٕ االعزغبثخ االنزٓبثٛخ يفٛذح نهغغى = 

 :  أمزاض انحساسٍت

 نًٕنذاد انؼذ انجٛئٛخ ثبنؾغبعٛخ  االعزغبثخ  : هً انحساسٍت

 انجٛئٛخ  انضذ مىنذاثلذ ٚؼبَٙ أفشاد يؼٌُٕٛ سد فؼم غٛش ػبد٘ رغبِ 

 رؼشف يٕنذا انؼذ رهك ثًٕنذاد انؾغبعٛخ

 "  ؽجٕة نمبػ انُجبربد ٔانغجبس ٔػش انغجبس ٔأغزٚخ يزُٕػخ "   مثم اشٍاء وتتضمه                                    

 اسٍت :سأعزاض انح

 اعزغبثخ انزٓبثٛخ يٕػؼٛخ  -1

 ٔػَٕٛب يزٕسيخ يظبثخ ثبنؾكخ   -2

 ٔاَفب يضكًب ٔػطغب  -3

 ٔؽفؾب عهذٚب فٙ ثؼغ االؽٛبٌ  -4

 يؾذدح رفشصْب كشٚبد دو ثٛؼبء  انهستامٍه تسمىػشاع ػٍ يبدح كًٛٛبئٛخ ٔرُزظ األ

اػبفخ انٗ رنك ًٚكٍ اٌ رغبػذ االدٔٚخ انًؼبدح ثغجت انٓغزبيٍٛ  هٓغزبيٍٛ ارا كبَذ انؾغبعٛخن حدبؼي خٚٔدأ : جالعان

 ع نهٓغزبيٍٛ فٙ رخفٛف ثؼغ رهك االػشا

   صذمت فزط انحساسٍت انحادًٚكٍ اٌ رؤد٘ سدٔد فؼم انؾغبعٛخ انشذٚذح نًٕنذاد ؽغبعٛخ يؼُٛخ انٗ 

 انزٙ رؤد٘ انٗ افشاص ْبئم نهٓغزبيٍٛ                                                                                       

 ٔفٙ طذيخ فشؽ انؾغبعٛخ انؾبد رُمجغ انؼؼالد انًهغبء انًٕعٕدح فٙ انشؼت انٕٓائٛخ 

 يًب ٚؼٕق رذفك انٕٓاء انٗ انشئزٍٛ ٔيًُٓب                                                                                         

  نذاد انؾغبعٛخ انشبئؼخ انزٙ رغجت سدٔد فؼم ؽغبعٛخ شذٚذحيٍ ثٍٛ يٕ

 "نسعاث انىحم وانبىسهٍه وانفىل انسىداوً وانالتكسانذي "                                                                           

 ٚغزخذو فٙ طُبػخ انجبنَٕبد ٔانمفبصاد انغشاؽٛخ  انالركغبنز٘ :          
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 ط ؽجٙ ػبعمح نًٕنذاد انؾغبعٛخ رهك  انٗ ػالٔٚؾزبط االشخبص انزٍٚ ٚؼبٌَٕ يٍ ؽغبعٛخ شذٚذ -

 ارا رؼشػٕا انٗ رهك انؼٕايم : الٌ سدٔد فؼم فشؽ انؾغبعٛخ انؾبد يٓذدح نهؾٛبح   

 ٔٚؼشف ػٍ ايشاع انؾغبعٛخ ٔسدٔد فؼم فشؽ انؾغبعٛخ انؾبد أٌ نٓب ػبيال يٕسٔصب = 
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 :انمىاعت انذاتٍت 

 أصُبء رطٕس عٓبص انًُبػخ ٚزؼهى انغٓبص اال ٚٓبعى انجشٔرُٛبد انزٙ ُٚزغٓب انغغى

     اال اٌ ثؼغ االشخبص ٚطٕسٌٔ يُبػخ رارٛخ ُٔٚزغٌٕ ثبنفؼم اعغبيب يؼبدح  

 رٓى انخبطخ يًب ٚؼش ثخالٚبْى نجشٔرُٛب                                  

 "بانتهاب انمفاصم انزوماتٍٍشمً"  انظٕسح رٕػؼ ٚذ٘ شخض يظبة 

 انًفبطم رٓبعى فّٛ االعغبو انؼبدح انًفبطم ْٕٔ طٕسح يٍ طٕس انزٓبة  

ٔال ُٚزظ انزٓبة انًفبطم انزُكغٙ ْٕٔ طٕسح انزٓبة انًفبطم انزٙ لشأد ػُٓب  فٙ يب عجك فٙ فغى االيشاع انزُكغٛخ ػٍ 

 انًُبػخ انزارٛخ 

 

 " انؾًشاء انزئجخ ٔيشع " " انؾًٗ انشٔيبرٛضيٛخ "  ٔيٍ االيضهخ الخشٖ ػهٗ اخزالالد انًُبػخ انزارٛخ

 

 ػجبسح ػٍ انزٓبة رٓبعى فّٛ االعغبو انًؼبدح طًبيبد انمهت  : انؾًٗ انشٔيبرٛضيٛخ اٌ

 ٔلذ ٚؤد٘ رنك انٗ 

 ٔٚؤد٘ ثٓب انٗ انزغشٚت أٔ ػذو االغالق ثشكم عهٛى فٙ اصُبء ؽشكخ انذو ػجش انمهت   -2      االػشاس ثظًبيبد انمهت -1

 

 :   أما مزض انذئبت 

 خ ٔرٓبعى انُغٛظ انغهٛىػجبسح ػٍ اخزالل رزكٌٕ فّٛ األعغبو انًؼبدح انزارٛ  

  َزٛغخ نزنك ركٌٕ انكضٛش يٍ االػؼبء ػشػخ نهٓغٕو ػهٛٓب يٍ لجم عٓبص انًُبػخ انخبص ثبنغغى . 
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