
 هَف حىون ذاهصثيا انرث وضاظا

 

 أ مرٍي ؾحساًواحس مٌري أ  . د.             
مٌش أ ن أ ؾمتس الإوسان ؿىل ؾلهل ابًخـامي مؽ تَئذَ، فاإن امذالك اذلاهصة املمخازة يه دعوة لإماكهَات اًلِادة والاحرتام. 

جياد ثفسريات ًـمَِا.   وذالل احللة اًخارخيَة املاضَة اُمتت نثري من ال مم واملؤسسات وادلـَات ابلجتاٍ حنو ثعوٍص اذلاهصة واإ

ق.م(. واكهت ُياك  066فاكر ؾن اذلاهصة. وميىن أ ن ًًسة اىل اًَوانهَون )لأ   تسأ توأ ٍن من اًعـة أ ن هلول مىت 

 ؾن مفِوم اذلاهصة . تـغ املفاُمي امللَوظة

واؾخلس أ ن ُشا اخلََط ًحلى كري اؾخلساًـامل )ابر( أ ن اذلاهصة يه ذََط من اًيور واًؼالم وتني احلصارة واًربودة. 

ذا حتصك فاإن اًًس َان حيسث. ثحلى اذلاهصة اكم، اي مذحصك   ةل، وفامي اإ

ة من حي حسث اذلاهصة يه ابن اؾخلس اذ كسم هؼًصة خمخَفة  ( فلسدًوجص)أ ما  خوي ؿىل أ حساث ثًذ  ثوزًـات مدساًو

 اًِواء يف اجلسم، 

يف اًلصن اًصاتؽ كدي املَالد. مسَت هؼًصخَ )تفصضَة اٌَوح(  (تالثو )أ ول خشط كسم فىصة حلِلِة يف جمال اذلاهصة ُو

 وأ ظححت ُشٍ اًيؼًصة ملدوةل حلس كًصة. 

ًفرتة  ًحلىأ ن ُشا اًخب زري  (تالثو)افرتض و  ابًضئ اذلي ًخـصض ةل،يه أ ن اًفـي ًلدي اًخب زري أ و الاهعحاع  (تالثو )هؼًصة

 (تالثو)اًخب زري ًـخلسٍ  ازاةل ُشاوان ًعحَـخَ مصة أ دصى.  فـيًوكت اتراكً اًُشا اًخب زري مؽ مصور ا اذلي ٍزالَوم اً حلني أ ن ًب يت 

 .مساوي حلاةل اًًس َان 

ا وًثخت اؾخلس أ ن ال حاسُس )حىذةحِر  (تالثو)وؿسل هؼًصة  (ًزيو )جاء (تالثو)تـس   . ابًـلي( ثب زرُي

تؽ ؾرش كدي املَالد وتخعَحق ًلخَ أ ول من كسم أ ول املععَحات تعورة دكِلة ُو )أ رسعو( يف أ وادص اًلصن اًصا

ؾزى أ رسعو لك اًوػائف اىل اًلَة ًوُس اىل ادلماغ. جزء من معي اًلَة ًـمتس ؿىل ادلم، وصـص أ ن اذلاهصة حبصنة ااجلسًسة 

ون ًلارن ، واوجس أ رسعو فىصة هممة ثخـَق ابذلاهصة ؾيسما كسم كاهادلم وأ ؾخلس أ ن اًًس َان ُو هدِجة الإتعاء اًخسرجيي هبشٍ احلصنة

 ال فاكر وال صاكل .

  

 اًـسد اًىدري من اًثًِات يف دماغ الإوسان ) ُشٍ اًثًِات مـصوفة الآن تب مس اًلرشة (اما )ُريوفَس ( فلس انس ؿىل 

و اًلرشة.8666ومل ًلسم أ ي سخة لس خًذاجَ، ويف اًلصن اًخاسؽ ؾرش أ ي تـس )  . ( س ية مت الاندضاف املِم ُو

ة ٌرلاهصة  اًَوانهَون مهو   . ٌرلاهصةاملفِوم اًـَمي  وكاموا تخعوٍصأ ول من اندضف اًـضًو

يف اًلصن ال ول كدي  (سزٍيصو)أ نرب املفىٍصن يف ذزل اًوكت ُو و  ،رلاهصةٌ ثفسريااًيؼصايت اًصوماهَة يه أ كي اما 

هصة ومعَوا صُئًا كََاًل ًالإضافة. اكهت أ ؾٌلهلم يف اًلصن ال ول تـس املَالد. كدَوا تسون حصدد هؼًصة اٌَوح ٌرلا (هوهَدََِان)املَالد و

 املِمة يه مسة ثعوٍص أ هؼمة اذلاهصة. 

اًرتاهَة اًفس َوًوجِة واًدرشحيَة ومعي حبوث  ( اذلي حسداكًني )املساحَ ال نرب يف هؼًصة اذلاهصة ُو اًعحُة ان 

،وكسلكت هؼًصة اكًني ابًلدول من كدي رجال اًىٌُسة اذلٍن اؾخلسوا تب ن اذلاهصة يه وػَفة  اإضافِة ًوػائف وحصاهَة ال ؾعاب

 اًصوح وأ ن اًصوح موجودة يف ادلماغ ومل ًخوسؽ يف اًيوايح اًدرشحيَة ًِشٍ ال فاكر. 

حول ومن زمن أ وهس خني حىت اًلصن اًساتؽ ؾرش ل ًوجس ثعوٍص ًشهص وحىت يف اًلصن اًساتؽ ؾرش فىصة جسًسة 

 سوى ثددؽ اذلاهصة . اذلاهصة

لك ُؤلء املفىٍصن كدَوا تسون سؤال اًفىصة اًحسائَة حول اذلاهصة. أ ول املفىٍصن اذلٍن ثب ثصوا تـرص اٍهنضة وتب فاكر 

 ،ذلرةابُزتازات ا)هَوحن ( من اًلصن اًثامن ؾرش اذلي ظور اًيؼًصة الاُزتاًزة ٌرلاهصة. معحلًا أ فاكر  (دًفِس ُارثًل)ُو  (هَوحن)

ا تب حاسُس جسًسة ت وثثاراؾخلس أ ن ُياك اُزتازات ٌرلرة يف ادلماغ اًيت تسأ ت كدي اًولدة  سرجة، هوع، ماكن واجتاٍ. تـس ثب ثُص



ذا ػِصت ال حاسُس مصة اثهَة ثب ذش الاُزتازات فرتة أ ظول ًخـود اىل حاٍهتا مث الاُزتازات  ثـود اىل حاٍهتا اًعحَـَة، ًوىن اإ

 اًعحَـَة. 

اذلي ظور فىصة (وتوهت)املفىص الآدص يف ُشٍ اًفرتة ُو اذلي رتط كوى وِصابئَة مؽ وػائف ادلماغ.  (اهويت ُولز اما )

ُارثًل ابًلاتََة املصهة ًٌَس َ  اًـعيب، ) وأ نس أ ن لكٌل زادت ؿسد مصات اس خزسام اًـعة، اذلاهصة حىون أ نرث اُزتازًا وحىون 

 أ فضي ذاهصة (. 

ُشا اًخضارب  اكهت مضَةل أ نرث من اذلٍن س حلومه ل هنم اكهوا مذب ثٍصن نثريًا ابًخعور اًـَميهؼصايت ُؤلء اًـٌَلء 

 . ابل فاكر أ سس ال رضَة ًيؼصايت جسًسة حول اذلاهصة

 

 حىوٍن اذلاهصة :
مص ًُس ل ٍزال ابؾخلادان يف تـغ مٌاجه اًخـَمي أ ن مخ املخـمل جية أ ن حيخفغ تخـَمي اًَوم ؿىل ادلوام. ًوىن ًل سف ال  

 هبشٍ اًسِوةل. 

ل ٍىون ذلزل أ ثص كوي يف اذلاهصة، ًيك ثًضط يف وكت  –حىت تـس ثوفري اًفصص ٌَخجًصة واًخفاؿي ٌَمخـمل  –أ حِااًن 

ياكالادذحار ؾوامي اإضافِة جسِم يف حسوث اًلسرة ؿىل اسرتجاع املـَومات، ويه جضمي اًصاحة اًاكفِة، واحلسة الاهفـاًَة،  ، ُو

، واًخلشًة، ودرجة ومك اًرتاتعات، ومصحةل اٍمنو، وحاةل املخـمل وثـَمَ اًساتق. لك ثسل اًـوامي ثَـة دوراً حِواًي يف وس َاق اًـمي

معق واسدِـاب ومـاجلة اًخـمل اذلي حيسث. نٌل أ ن اًصاحة واًيوم همٌلن ٌَخـمل، حِر ًمت ذالهلٌل ثـٍزز معََة اسدِـاب ومـاجلة 

   املـَومات.

اًـعحَة، وحتفز أ فصاز اًياكالت  ًفس َوًوجِة ال ساس َة ٌَخـمل : حِر ثًذلي اًرشارة اًىِصابئَة ؿرب اٌََفةثـس اًـمََة ا

اًـعحَة ًسس اًفجوة اًيت حسزت يف اًرتاتط اًـعيب. )) يف قضون ثسل اًـمََة اًيت ل جس خلصق سوى ماٍىصواثهَة، ثلعي املواد 

مت امذعاظِا مبواكؽ الاس خلدال ؿىل سعح اًزوائس اًـعحَة اًيت ثخَلاُا. اًياكالت مِىصون( ًو 06اًىميَائَة ثسل اًفجوة )حوايل 

ا وامذعاظِا وأ ؿادة امذعاظِا من ذالل أ لف اًيحضات اًرسًـة اًيت ثًضط لك اثهَة. وثؤثص اًياكالت اًـعحَة  اًـعحَة ًمت أ فصاُز

ل ثؤثص ؿىل الإظالق. وأ ذهص ؿىل سخِي املثال فاإن املس خوايت  ؿىل اًرتاتعات اًـعحَة وثؤدي اىل ذَي يف اًخـمل، أ و اٍهنوض تَ أ و

( أ زياء حعة اًخـمل ًُس هل أ ي ثب زري، ًوىن املس خوايت املخوسعة مٌَ حتسن Cortisoneامليرفضة من ُصمون اًخوحص )هورثزيول 

( Noradrenalinًـعيب )هور أ دًرياًني نفاءة اًرتاتعات، تُامن ثـوق املس خوايت اًـاًَة معََة اًخـمل ((. من انحِة أ دصى اًياكي ا

هل ثب زري ؾىيس، حِر أ ن املس خوايت امليرفضة مٌَ تال ثب زري، ًوىن املس خوايت اًـاًَة حتفز اًخـمل واذلاهصة. اًِصموانت ال دصى 

                                                                              ثؤثص ؿىل اًخـمل.  (Testosterone)واًدس خوس خريون  (Progesterone)مثي اًربوجس خريون 

اًخـمل ًـين أ نرث من جمصد تؤرة حصنزي يف اًرتاتعات اًـعحَة، مـؼم الثعالت تني أ جزاء املخ حتسث ذارج هعاق 

َات ال  ً ثعال، وثوجس حوايل اًرتاتط تني اٌََفة اًـعحَة واًصواتط واًزوائس اًـعحَة. أ ن اًـمََات اًيت حتسث يف املخ يه أ ساس أ

هة يف املخ يف جزئَات جصوثًَِة مسَسةل جسمى )تحدِسات( واًيت ثسور حول املخ واجلسم وادلم وثيلي وحًصََون مـَومة خمز 

( أ ن هؼام 7331املـَومات ملواكؽ الاس خلدال املخاحة يف لك ذََة يف اجلسم. وًلسر )ماًَز ُصىىِام( من املـِس اًلويم ٌَعحة )

%( 8%( من اثعالت املخ. وًـخلس أ ن )32ـَس ؾن اًرتاتعات اًـعحَة واملىون من اًححدِسات مسؤول ؾن حوايل )الثعال اًح 

 املخحلِة حتسث ابرثحاظات اًياكالت اًـعحَة يف هؼام اًصتط تني اٌََف اًـعحَة واًزوائس اًـعحَة. 

 

 ماكن اذلهصايت يف املخ :
ل ثوجس مٌعلة واحسة وحسُا مسؤوةل ؾن اذلاهصة. مفـؼم اذلهصايت مًرشة تخوزًؽ مدساو ؿرب اٌَحاء، وثسل 

%( من اٌَحاء وحيخفغ تشاهصة جِسة، وملاذا ًخشهص اًعاًة 86الاسرتاثَجَة اًيت ثـمتس ؿىل الاهدضار ثوحض ملاذا ًفلس الإوسان )

 ًخشهص أ ص َاء أ دصى مثي ال سٌلء واًوجوٍ.  صُئًا ما جِساً مثي ال حعائَات اًصايضَة، ول

 



 Types of Memoryاهواع اذلاهصة 
Short- اذلاهصة احلس َة كعرية الامس: -أ                                                             ُياك زالث اهواع من اذلاهصة:  

Term Sensory Stage(STSS) 

ةل   -ج                          Memory (STM)Term -Shortاذلاهصة كعرية الامس -ب Term  -Longاذلاهصة اًعًو

Memory (LTM): 

                                                                                                                                اذلاهصة احلصهَةاذلاهصة احلصهَة  --دد

يا جيسر اًلول تب ن لك فصد حيخفغ صاكل احلصهَة حلصاكت الإ ثـين اذلاهصة احلصهَة ماكن دزن اًربام  احلصهَة وال      وسان املخـسدة، ُو

تربانم  حصيك ًلك همارة رايضَة وٍمتىن من ثيفِشُا، ًوىن اًخسًرة ؿىل ثسل املِارة سوف ٌضشب ُشا اًربانم  وًـعََ حسودا 

اهصة احلصهَة دكة يف حتسًس داء. ولكٌل زاد اًخىصار واًخسًرة ؿىل همارة مـَية زادت اذلذاظة يف اًخيفِش مما ًؤثص ذزل يف دكة ال  

ُياك جصانم  حصيك ٌَلفز  اًربانم  احلصيك ًخسل املِارة. وكس ٍىون ُياك رتط انرث من جصانم  حصيك يف جسَسي مـني. مفثالً 

ياك اًضا جصانم  حصيك ًصيم اًىصة،   ن ارثحاط اًربانجمني ثضلك مدسَسي س َودل همارة اًلفز واًصيم. ومن اجلسٍص ابذلهص تب ن لكأ  ُو

س يوات ًخـمل اًعفي  (0هناًة معص)وسان يف ظفوًخَ، ففي مصحةل اًعفوةل وحلس املِارات اًصايضَة يه ظور حصهَة ثـَمِا الإ 

ساس َة مثي اًصوغ واًلفز واًصيم واملسم واحلجي ورلك اًىصة وهلص اًىصة . وؾيسما ًب يت اىل املسرسة ًخـمل الاصاكل احلصهَة ال  

تـس أ  ؿىل و أ  هخاج مثي و مبلِاس جحم ال  أ  سايس من انحِة ادلكة داء اًضلك احلصيك ال  أ  ما جىِفِة أ  ن املِارات اًصايضَة اًيت حىو

 نرث من صلك حصيك .أ  رسع. وميىن ان حىون املِارة اًصايضَة رتط أ  و 

اًيت ومن هؼصة صامةل اىل لك املِارات اًصايضَة وس خًذ  ان اساس لك املِارات اًصايضَة يه الاصاكل احلصهَة الاساس َة 

 ًخـَمِا الاوسان من احملَط .

 

  هَف ثًضط اذلاهصة ؟
ة، فِيي معي مـلس ٌَلاًة، وذاص ابحلَاة. ومن اًعـة أ ن ىىضف ؾن  ن اذلاهصة، سواء اكهت ضـَفة أ م كامضة أ م كًو اإ

ة، وثـصف اكإماكهَة، تخحسًس  ماَُهتا دلى اًاكئيات ال نرث ثساظة. حِر أ هنا ثخعور وثخوحض تسكة، لكٌل ثعورت ال ظياف احلًَو

اثرة املايض.   احلارض، واإ

نئن احلي الثعال مؽ ماضََ، دون أ ن جتـهل مازاًل داامًا، ل ن ال ثص اذلي ًرتنَ املايض يف ادلماغ، جسمح اذلاهصة ٌَاك

 ثضلك أ سايس ٌسمح ابلس خحضار ثلًصحًا، وأ ن اس خحضاٍر ٌَعورة املياس حة ًعحَـخَ ًعور ذاهصثَ. 

تَ )) املادة واذلاهصة ((، ) أ ن وكس وسؽ املؤًفون املـارصون مفاُمي حول معي اذلاهصة، فلس نخة )تريقسون( يف نخا

 احلَاة اًيفس َة، ثخجاوز يف مـؼم احلالت احلاةل ادلماقَة (. 

واذلاهصة يه ذاظَة ثحَف ذروهتا يف تساًة اًـمص. وحىون يف أ حسن حال ما تني اًس ية اًثاهَة ؾرش واًصاتـة ؾرش. ولكٌل 

: )) أ ن مفِوم اًزمن املخجاوس، ُو اتخاكر ظاف ٌَـلي. ولكٌل ُصم ثلسمٌا يف اًـمص، فاإن اذلاهصة ثضـف وثدضوٍ، وكال تواحاكًرَ 

 الإوسان تسأ  اًزمن ًلرص ((. 

، كري أ ن ُشٍ حتسني معي اذلاهصة من ذالل اًـمي امليخؼم، املوزع اىل أ وكات راحة وأ وكات معيثًض َط و وابلإماكن 

ًا من ثثلِف اذلاهصة وذزل ابًًس حة ملن هيمت حبَاة ادلماغ، ًوىن اًامتٍرن املحارشة املخـَلة تخسًرة اذلاهصة ل جضلك اإل جزءًا ثس َع

ُشا اجلزء مفِس وـمل ال هلام ابًًس حة ملن ًخـمل املوس َلى، وًؼِص دور اًامتٍرن اًفىًصة واحلصهَة وحة اًًضاط اًفىصي اذلي ًحسًَ 

 ي اُامتم فىصي او حصيك. الإوسان ًخًض َط اذلاهصة ؤابًـىس ثخلَط اذلاهصة أ و ثيمكش ؾيسما ل ٍىون ُياك أ  

ل جزءاً  ِااًن ؾيس ضـاف اًـلول احللِلِنيِسف ًُس اًوظول ابذلاهصة اىل اٍمنو اًزائس، اذلي ىصاٍ أ ح واً  واذلي ل ميثي اإ

ة ذاهصهتم، وحتسني مس خوامه اًفىصي، وجسَِي ؿالكاهتم مؽ ثس َعًا من ٍلوع اًوػائف املخـَلة ابذلاهصة ، أ ن اذلٍن ٍصقحون يف ثلًو

الآدٍصن ًمت ذزل تعًصق ثسًرة اذلاهصة، اذ ُياك رشوط زالزة ويه )اًخسًرة اًَويم، الاس خـساد اًـلًل، مصاكدة اجلسم ثضلك 



وجس يف فصوسا اًلََي من ال دعائَني يف جمال اذلاهصة. فاإن لك ال ظحاء  ا يك ىمتىن من ثًض َط اذلاهصة، ًو جِس( جية ثوافُص

َهتا، وؿاجلوا أ مصاضِا، اما ادلنخور )توم كارثًَِ( فِو اًوحِس، اذلي اس خعاع أ ن  )ًريمِت( و)ابرتزًيَ( و)مُضو( كس  ً درسوا أ

ًعورُا تعًصلة معََة ؿىل اًعـَس اًـَمي وكس أ وىص ادلنخور جصايضة )اًَوكا( ًَجـي من مـاجلة اذلاهصة اإحسى دؿامئ اس خـادة 

ذا اكهت ُشٍ اًيعاحئ ثخعَة هجساً من الا ة، واإ ة وجشاؿة وأ كسامًا فِشا لكَ ميس احلَاة اًًضاط واحلًَو هدداٍ وثفىري ومضارنة حًِو

 اًـلََة. 

حس هحري، وأ ن ُشا اًـمي ًرتك ظسى تعًصلة انفـة يف اكفة ميىن أ ن جس خـاد اىل  )توم( ملذيؽ تب ن اذلاهصةادلنخور نٌل ان

ٍهيا.  ادلماغ شا لكَ مثصة جتارتَ اًيت ثوظي اإ  ُو

ُو اًحَاانت  اهصة. ما هفلسٍ يف احللِلةاملخـَلة توػائف اذل مؽ صامي ًلك املفاُمي املـصوفةجبوحنن ل ىًصس ُيا أ ن هلوم 

ني واًيت ثح رشحي، وفس َوًوجِا )وػائف( ادلماغ ونشزل املـاجلات اًرسًٍصة املخـَلة حبالت خمخَفة ٌَلاًةال ساس َة اًوافصة ؾن اًد 

ة وػَفة مس خل أ ن مثة الاضعصاابت يف اذلاهصة آفات ذَي دماقَة خمخَفة، وأ ن اذلاهصة ل جتسس تبً  ةل، وما ًفذلس ُو الإدراك مؽ أ

 وكدي لك يشء اىل اًعة.  ل أ دصى من الاضعصاابت اًيت ثـودوأ صاك ابحلس واًلسرة ؿىل احلصاكت املدسلة

ي من املمىن الاؾخلاد تب ن اذلاه ين ٌَمصء أ ن ًـجة !! . ُو أ و حس ية ثسخة من هجاز أ و  صة حىون يف حال سُئةواإ

آدص ٌل ؟  أ  اكجلِاز اًخيفيس أ و احلصيك ؟ أ و كرُي

 حلساتَ اخلاص.  اًض َروذة ثؼِص مثي سريورة جمزأ ة حِر لك هجاز ًخعور مؽ اًـمص أ ن ؾصفٌاوكس 

أ مه ؾضو يف مذحاٍن ابًًس حة اىل حصهَة ذالايٍ، وثيوع وػائفَ. نٌل أ هَ دكِق كاًة ادلكة. ومبا أ هَ  ًىن ادلماغ ُو هفسَ

 اجلسم، فاإن الآاثر ل ًة حتولت فزيايئَة ميىن أ ن ثؤثص ابس متصار ؿىل احلَاة ادلماقَة، وابًيدِجة ؿىل متٍصن اذلاهصة. 

وًلس أ ردت يف ُشا اًىذاب، أ ن أ سِي فعوهل، ًخعحح مسروسة ثسِوةل هحرية. وًحـر اًضـور، جلك اذلٍن جتاوزوا 

آدص، املـعَات ال ساس َة ًىٌين أ ردد كاًحًا هفس ُشٍ املـعَات اؾخلاداً مصحةل اًض حاب واؾخلسوا تحطء ذاهصهتم . وأ هصر ثضلك أ و تب

 مين لكٌل اكن اًخب هَس أ نرث، لكٌل اكهت احملافؼة ؿىل ثًض َط اذلاهصة أ كوى. 
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  أ ػِصت ادلراسات أ ّن متٍصن ادلماغ ميىن أ ن ٌساؿس ؿىل حتسني اًرتنزيأ ػِصت ادلراسات أ ّن متٍصن ادلماغ ميىن أ ن ٌساؿس ؿىل حتسني اًرتنزي

ـخلس تـغ اًـٌَلء أ ًضًا تب هَّ ميىن أ ن خيَق ـخلس تـغ اًـٌَلء أ ًضًا تب هَّ ميىن أ ن خيَقواذلاهصة. ًو   واذلاهصة. ًو
  ًحلاء حاد اذلُن يف مصحةل اًض َروذة،ًحلاء حاد اذلُن يف مصحةل اًض َروذة،"احذَاظي ادرايك" ٌسمح ٌَمصء اب"احذَاظي ادرايك" ٌسمح ٌَمصء اب  
  ––حبسة ذرباء أ مٍصىِني حبسة ذرباء أ مٍصىِني   ––وميىن ممارسة متاٍرن ذُيَة ثسِوةل وميىن ممارسة متاٍرن ذُيَة ثسِوةل   
  لك ًوم ؾن ظًصق اثحاع تـغ اًيعاحئ اًخس َعة، واًيت جضمي:لك ًوم ؾن ظًصق اثحاع تـغ اًيعاحئ اًخس َعة، واًيت جضمي:  
    

  اًلصاءة:اًلصاءة:  --اولاول
    
ط وكذًا ٌَلصاءة لك ًوم، ًوىن ل ثلصأ  اًىذاتة هفسِا داامًا،   ط وكذًا ٌَلصاءة لك ًوم، ًوىن ل ثلصأ  اًىذاتة هفسِا داامًا،دع ّ   دع ّ

ؽ.  نٌل ميىٌم الاصرتاك يف ؿسةنٌل ميىٌم الاصرتاك يف ؿسة ؽ.حصف ًومِة ملًزس من اًخيًو   حصف ًومِة ملًزس من اًخيًو
    

  اًـة ال ًلاز:اًـة ال ًلاز:                --اثهَااثهَا
    
    ًـحة اًلكٌلت املخلاظـة، سودوهو، وأ ًلاز اًلكٌلت ال دصى يهًـحة اًلكٌلت املخلاظـة، سودوهو، وأ ًلاز اًلكٌلت ال دصى يه  

    ميىٌم كصاءة اًعحَفة ًوـة ال ًلازميىٌم كصاءة اًعحَفة ًوـة ال ًلاز  وسائي رائـة ًدضلَي دماكم.وسائي رائـة ًدضلَي دماكم.
  يف اًوكت هفسَ، جصب ًـة ؿسة أ ًلاز ًومًِا ًخحفزي دماكم ؿىليف اًوكت هفسَ، جصب ًـة ؿسة أ ًلاز ًومًِا ًخحفزي دماكم ؿىل

  واًخفىري.واًخفىري.اًـمي واًححر اًـمي واًححر 
    

  اس خـمي ًسك ال دصى:اس خـمي ًسك ال دصى:                --اثًثااثًثا
    



س خـٌلل ًسك اًُرسى يف تـغ   ذا نيت جس خـمي ًسك اٍميىن، جصب اإ س خـٌلل ًسك اًُرسى يف تـغاإ ذا نيت جس خـمي ًسك اٍميىن، جصب اإ   اإ
  املِام اًَومِة، حفني جس خزسم ًسك ال دصى فب هت ثلوم تخسًرة اجلِةاملِام اًَومِة، حفني جس خزسم ًسك ال دصى فب هت ثلوم تخسًرة اجلِة

  املـاهسة من دماكم. تـغ املِام كس ثحسو ظـحة يف اًحساًة،املـاهسة من دماكم. تـغ املِام كس ثحسو ظـحة يف اًحساًة،
  ذالاي دماكم.ذالاي دماكم.  ًىن مؽ اًوكت س خـخاد اٍمتٍصن وس خفِسًىن مؽ اًوكت س خـخاد اٍمتٍصن وس خفِس

    
            اًـة أ ًـاب اًفِسًو والإهرتهت:اًـة أ ًـاب اًفِسًو والإهرتهت:  --راتـاراتـا
، فال ًـاب الإًىرتوهَة س خحفز دماكم ؿىل   ، فال ًـاب الإًىرتوهَة س خحفز دماكم ؿىلؿىل اًصمغ مما كس ثلصأٍ    ؿىل اًصمغ مما كس ثلصأٍ 

  اًخفىري واًـمي أ نرث، فاًـسًس من ال ًـاب يف احللِلة مصمت ًخحسنياًخفىري واًـمي أ نرث، فاًـسًس من ال ًـاب يف احللِلة مصمت ًخحسني
  ذاهصثم، وثعوٍص امليعق، وزايدة اًرسؿة اًـلََة والإتساع.ذاهصثم، وثعوٍص امليعق، وزايدة اًرسؿة اًـلََة والإتساع.

  
  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                            

                                                                                                                                                                  

  ثـمل ًلة أ جٌحَة:ثـمل ًلة أ جٌحَة:    --ذامساذامسا

    

  اٌَلات اإحسى أ كوى اًعصق ًخسًرة ادلماغ، فاإذا نيت كادراً اٌَلات اإحسى أ كوى اًعصق ًخسًرة ادلماغ، فاإذا نيت كادراً   ًـخرب ثـملّ ًـخرب ثـملّ   



  ؿىل الاصرتاك يف مصنز ٌَلات ًخـمل اٌَلة فس خىون اًفائسة مضاؾفةؿىل الاصرتاك يف مصنز ٌَلات ًخـمل اٌَلة فس خىون اًفائسة مضاؾفة

س خـٌلل س خـٌللل هّم سدضارك الآدٍصن يف أ فاكرك وجتصتخم، أ و ميىٌم اإ   ل هّم سدضارك الآدٍصن يف أ فاكرك وجتصتخم، أ و ميىٌم اإ

  ال رشظة واًػ"يس دي" يف وكت فصاكم.ال رشظة واًػ"يس دي" يف وكت فصاكم.

  

                        ابجملال اًصاييض          ابجملال اًصاييض              __سادساسادسا        

مثي اًخفىري والاس خًذاج واًخلِمي حِر ًؤدي ذزل اإىل الاحذفاظ ابملادة مثي اًخفىري والاس خًذاج واًخلِمي حِر ًؤدي ذزل اإىل الاحذفاظ ابملادة   اس خزسام اًـمََات اًـلََة اًـََا:اس خزسام اًـمََات اًـلََة اًـََا:  --  --

لَي وس حة اًفلس واًًس َان. لَي وس حة اًفلس واًًس َان.املخـَمة أ كوى ًو   املخـَمة أ كوى ًو

        ثعحَق املادة املخـَمة:ثعحَق املادة واس خزساهما يف مواكف جسًسة.ثعحَق املادة املخـَمة:ثعحَق املادة واس خزساهما يف مواكف جسًسة.  --  --

ؿىل املٌلرسة واًًضاط اذلايت مؽ أ مهَة اًخـمل ادلـي يف مواكف نثرية مثي ؿىل املٌلرسة واًًضاط اذلايت مؽ أ مهَة اًخـمل ادلـي يف مواكف نثرية مثي   اًخـمل ًلوماًخـمل ًلوم: :   اًخـمل اًفصدي واًخـمل ادلـياًخـمل اًفصدي واًخـمل ادلـي  --    

                                        املوضوؿات اًيت حتخاج ثحادل وهجات اًيؼص أ و اًخلِمي أ و اًخجارب اًـمََة اًيت حتخاج أ نرث من فصد.املوضوؿات اًيت حتخاج ثحادل وهجات اًيؼص أ و اًخلِمي أ و اًخجارب اًـمََة اًيت حتخاج أ نرث من فصد.

                                                                                                                                                                                                                    اولتاولتثب هَس اًخـمل : الاس متصار يف اًخـمل تـس حىصار احملثب هَس اًخـمل : الاس متصار يف اًخـمل تـس حىصار احمل  --                                                
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