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 سا و نصف  04: املدةعموم الطبيعة و الحياة                : مادة اختبار يف
 

 10 من 1صفحة 

 

  :على المترشح أن ٌختار أحد الموضوعٌن اآلتٌٌن

 

 

 ( 10 من 5 إلى الصفحة 10 من 1من الصفحة )صفحات (05)ٌحتوى الموضوع األول على 

 
 ( ن05): التمرٌن األول  
 

 كٛفٛخ اكزغبة انجشٔرٍٛ نجُٛزّ َٓذف نًؼشفخٚزٕلف انزخظض انٕظٛفٙ نهجشٔرٍٛ ػهٗ صجبد ثُٛزّ انفشاغٛخ، 

يٍ انٕصٛمخ  (ة)ثُٛخ أعبعٛخ نزشكٛت انجشٔرٍٛ انًًضم ثبنشكم  ْٔٙ  ARNmانـ  (أ)ًٚضم انشكم . انٕظٛفٛخ

. انزبنٛخ  

 
 

( 4سلى  )نهغضء انًإؽشانظٛغخ انُظف يفظهخ  مثل صى 6 ئنٗ 1  ػهٗ انجٛبَبد انًشلًخ يٍجعرف -1

  . ػًٍ انغهغهخ انججزٛذٚخ 

 انفشاغٛخ انجُٛخ ػهٗ أصش انًؼهٕيبد انٕساصٛخ اشرذ فٌ وص علمٌاَطاللب يٍ يؼبسفك ٔانٕصٛمخ،  -2

 . رأصٛش ػبيهٙ انؾشاسح ٔانؾًٕػخيجشصا  ٔٔظٛفزّ  انًًٛضح نهجشٔرٍٛ

الموضوع األول 

 

( 1)الوثٌقة 

 (ب)الشكل  (أ)الشكل 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 2صفحة 

 ( ن07): التمرٌن الثانً 

 ثؼٕايم انٕعؾ ئر ًٚكٍ رزأصش انؾٕٛٚخ ثكفبءح ػبنٛخ ، غٛش أَٓب ػالد ٔعبئؾ ؽٕٛٚخ رمٕو ثزغٛٛش انزفباإلَضًٚبد

 ٔاَؼكبعبد اإلَضًٚبدانزؾكى ثؼًهٓب ػٍ ؽشٚك رؼذٚم َشبؽٓب، َشٚذ فٙ ْزِ انذساعخ يؼشفخ آنٛبد انزؾكى ثؼًم 

.  رنك ػهٗ انؼؼٕٚخ فُمزشػ انذساعبد انزبنٛخ

:  ولاألالدسء 

 عٕائم ؽٕٛٚخ 3 نجؼغ انجشٔرُٛبد يكُذ رمُٛخ يب فٕق انطشد انًشكض٘ يٍ فظم اإلَضًٚٙلظذ يزبثؼخ انُشبؽ 

 ( 1 ) رغبسة يُفظهخ ٚهخض انشكمصالصخ أعشٚذ  كًب.  انذؤثالصيب، انغبئم انٕٓٛنٙ  يْٙٔٙ انغبئم انهٛضٔص

 .ششٔؽٓب َٔزبئغٓب ٔثؼغ انًؼطٛبد انؼهًٛخ انًزؼهمخ ثٓزِ انغٕائم انضبنضخ( 1 )نهٕصٛمخ

ٔرنك  (I )طٛذالَٛخٔػُذ ئػبفخ يبدح  (S)يٍ عٓخ أخشٖ رى رمذٚش فؼبنٛخ ئَضٚى ثشٔرٛبص فٙ ٔعٕد يبدح انزفبػم 

ٔانُزبئظ . اإلَضٚى دلبئك يٍ ئػبفخ 9 خالل انظشٔف انزغشٚجٛخ انًخزهفخ ػٍ ؽشٚك لٛبط ثؼغ انًزغٛشاد فٙ 

 ( . 2)يًضهخ فٙ عذٔل انشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أًْٛخ انزُظٛى انؾغٛش٘ مبراز نؼًم اَضٚى انجشٔرٛبص انًالئًخ انظشٔف (1 ) يٍ انشكماسحخرج -1

.  انهٛضٔصٔوإلَضًٚبد

 يُّ يخزهف انًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثبنُشبؽ اَطاللب زذدانٗ يُؾُٗ ثٛبَٙ صى  (2 ) عذٔل انشكم زول -2

. َضًٚٙاال

( 1)الوثٌقة 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 3صفحة 

:  الدسء الثاوٌ

،  انؼؼٕٚخ خالٚب انجشٔرٛبص يٍ أؽذ انفٛشٔعبد نّ دٔس كجٛش فٙ ركبصشْب داخم ئَضٚىفٙ دساعخ يكًهخ رى ػضل 

:  ششٔؽٓب َٔزبئغٓب ؽٛش (2)أعشٚذ ػهّٛ دساعخ يخجشٚخ، رًضم أشكبل انٕصٛمخ 

.  ًٚضم َزبئظ رغشٚجٛخ نُشبؽ انجشٔرٛبص ئصش ػًهٛخ سفغ رذسٚغٙ نذسعخ ؽشاسح انٕعؾ: (أ)انشكم - 

(  I )انظٛذالَٛخ ٔانًبدح  (S)رًضٛم ثبعزؼًبل ثشايظ انًُزعخ نهجشٔرٛبص فٙ ٔعٕد يبدح انزفبػم : (ة)انشكم - 

فٙ ظشٔف رغشٚجٛخ  (I) ٔ (S) ٔانًبدرٍٛ اإلَضٚىًٚضم َزبئظ لٛبط ػذد انشٔاثؾ انًزشكهخ ثٍٛ : (ط)انشكم - 

 .خبطخ

 
 

 ( :2)باسحغالل وحائح الوثَقة  -

.  داخم انخالٚب نٓب انمذسح ػهٗ ٔلف ركبصش انفٛشٔعبد   (I)  َٛخال أٌ انًبدح انظٛذبَه -1

ؽبؽخ اإلعزًشاس ؽٛبح انخهٛخ، ًٚكٍ انزؾكى ثؼًهٓب ششٚطخ الَضًٚبد عضٚئبد ْبيخ اإل: "  ٚمٕل انؼهًبء -2

 .  ْزِ انًمٕنخاشرذ، " انزبيخ ثخظبئظٓب انجُٕٛٚخ 

 

( 2)الوثٌقة 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 4صفحة 

 ( ن08):  التمرٌن الثالث 

ْزا  ُٚؼكظ عهجب ػهٗ ٔظٛفزٓب، يًبرإد٘ انطفشاد فٙ انغبنت ئنٗ رغٛٛش انًُؾ انظبْش٘ انغضٚئٙ نهجشٔرُٛبد 

 ٔعذ انؼهًبء أٌ ثؼغ انطفشاد ٔسغى أَٓب كًب انظؾٛخ، نظٕٓس االخزالالد ٚإد٘ يًب ٚغًؼ ثُشبؽٓب انزغٛٛشال

 عجت رنك نًؼشفخ.  انظؾٛخاالخزالالد رإد٘ نظٕٓس ال أَٓب ئالرغٛش يٍ انًُؾ انظبْش٘ انغضٚئٙ نهجشٔرُٛبد 

َمزشػ انذساعبد انزبنٛخ  

 : االولالدسء 

 يٍ  (1 ) ٚهخض انشكمنهخالٚب، أخطش انفٛشٔعبد ، رًكٍ انؼهًبء يٍ يؼشفخ آنٛخ اطبثزّ يٍ  VIHفٛشٔط 

 انٗ VIH   نفٛشٔط يزأكذاٌ يٍ رؼشػًٓب( B،A) يٍ عٓخ أخشٖ رمذو شخظبٌ. اٜنٛخْزِ  (1)انٕصٛمخ 

عغبو انًؼبدح األ ثاعشاء فؾٕطبد ؽجٛخ نذيًٛٓب نهزأكذ يٍ رنك، كًب لبو ثًشالجخ كًٛخ انطجٛت فطهت يًُٓب

 (.1) يٍ انٕصٛمخ  2  انطجٛت يًضهخ فٙ انشكمانفؾٕطبدَزبئظ . عبثٛغ انًٕانٛخاأل  خاللػذ انفٛشٔط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًظبثخانخالٚب  ال ٚٓبعى ئالٔػهًب أٌ انغٓبص انًُبػٙ  (1) نُزبئظ انٕصٛمخ ثبعزغالنك   -1

(.  B) ثخظٕص َزبئظ انشخض اقحرذ فرضَحَه جفسَرٍحَه 

 

( 1)الوثٌقة 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 5صفحة 

 : الثاوٌالدسء 

ؽًبع األٔكزا   A ٔ  B  نذٖ انشخظCXCR4ٍٛنٛم انًغإٔل ػٍ ثشٔرٍٛ األ رى رؾذٚذ نهذساعخ اعزكًبال

يٍ  (أ)ػًبل يًضهخ فٙ انشكم األ، َٔزبئظ ْزِ Anagene  يُٛٛخ انًٕافمخ نّ ٔرى رًضٛهٓب ثبعزؼًبل ثشَبيظاأل

صٛخ راد طهخ ثٓزا انًٕػٕع سا ٔدساعبدَزبئظ   (2)يٍ انٕصٛمخ  (ة)ًٚضم انشكم  يٍ عٓخ أخشٖ. (2)انٕصٛمخ 

 .ًَبؽ انٕساصٛخاأل يخزهفٙ أشخبص ئعشاء دساعخ ئؽظبئٛخ ػهٗ خالنٓبرى 

 

 

 ( :2)ثبعزغالل َزبئظ انٕصٛمخ  -

 . VIHطبثخ ثفٛشٔط اإل خالل نذٖ انجشش ٔرطٕس انًشع B انؼاللخ ثٍٛ رٕاعذ األنٛم وضر -1

 VIH انًُؾ انٕساصٙ انًمبٔو نفٛشٔط مبرزا طؾخ ئؽذٖ انفشػٛبد انًمزشؽخ، أثبث -2

 : الثالثالدسء 

 اَؼكبعبرٓب ػهٗ يجشصا نألفشاد فٙ انًُؾ انظبْش٘ انطفشاد يب رٕطهذ ئنّٛ ٔيؼبسفك، اششػ أصش خالليٍ 

. دػؼٕٚخ انفش

( 2)الوثٌقة 

انتهى الموضوع األول 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 6صفحة 

 

 

 ( 10 مه 10 إلي الصفسة 10 مه 6مه الصفسة ) صفسات  (05)ٍسحوى الموضوع الثاوٌ علي 

 

 ( ن05): التمرٌن األول 

 غٛش ػبدٚخ رٓذد عبنًخ انؼؼٕٚخ، خالٚب رظٓش فٙ انؼؼٕٚخ انٕساصٛخ انطفشاد أٔ ثبنغشؽبٌطبثخ اإلفٙ ؽبنخ 

. نزنك رزذخم ػُبطش فؼبنخ نهذفبع ػٍ انزاد

طٕسا نخهٛخ فٙ يشاؽم يخزهفخ يٍ ْزا انزذخم يأخٕرح ػٍ انًغٓش ( 1)يٍ انٕصٛمخ  (أ)ًٚضم انشكم 

. فًٛضم سعٕو رخطٛطٛخ نهًشبْذاد انًغٓشٚخ انغبثمخ (ة) ايب انشكم .اإلنكزشَٔٙ

 

 
 

 

ٔيب ٕٚافمٓب يٍ سعٕيبد  (أ)طٕس انشكم ثٍٛ  اربط صى   Gٔانؼُظش   (ط،ع) انخهٛزٍٛ  ػهٗجعرف   -1

 .  (ة)فٙ انشكم 

  يٍخطٕح أعبعٛخ فٙ االعزغبثخ انًُبػٛخ انًذسٔعخ ، اَطاللب  (ع )ٔ (ط)ٚؼزجش انزاليظ ثٍٛ انخهٛزٍٛ  -2

 (  .1) اٜنٛخ انًإدٚخ انٗ انظبْشح انًٕػؾخ ثبنٕصٛمخ علمٌاشرذ فٌ وص  يؼبسفك ، ْزا ٔ

 الموضوع الثانً

 (1)الوثيقة 

 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 7صفحة 

 

 ( ن07): التمرٌن الثانً 

 

رشكت انخهٛخ أًَبؽ يخزهفخ يٍ انجشٔرُٛبد انًزخظظخ ٔظٛفٛب، إلظٓبس انؼاللخ ثٍٛ ثُٛخ  انجشٔرٍٛ ٔٔظٛفزّ 

، رزًضم ثؼغ (  La neurofibromatose de type 1  )َذسط ؽبنخ انٕسو انؼظجٙ يٍ انظُف األٔل

أػشاػّ فٙ ظٕٓس ثمغ ثُٛخ انهٌٕ ػهٗ انغهذ ٔ أٔساو عهذٚخ ؽًٛذح ثبإلػبفخ ئنٗ رشْٕبد ػهٗ يغزٕٖ انٓٛكم 

: انؼظًٙ ، يٍ أعم رؾذٚذ أطم ْزا انًشع َمزشػ انذساعخ انزبنٛخ 

: الدسء األول

  Neurofibromine) 1 ( 1 ٚشرجؾ يشع انٕسو انؼظجٙ يٍ انظُف األٔل ثجشٔرٍٛ ٚغًٗ َٕسٔفجشٔيٍٛ

ْزا االخٛش يغإٔل ػٍ رُظٛى . RAS  ، ٚزؾكى ْزا انجشٔرٍٛ فٙ َشبؽ ثشٔرٍٛ آخش ٚغًٗ (NF1)َشيض نّ ثـ 

. اَمغبو ٔركبصش انخالٚب 

انؼاللخ ثٍٛ  (01) ٚجٍٛ شكال انٕصٛمخ. شكم ػبد٘ ٔشكم غٛش ػبد٘ :  فٙ شكهٍٛ NF1ٕٚعذ انجشٔرٍٛ 

ٔػُذ شخض يظبة ثًشع انٕسو انؼظجٙ يٍ  (انشكم أ) ػُذ شخض عهٛى  RAS َٔشبؽ  NF1انجشٔرٍٛ 

. (انشكم ة)انظُف األٔل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( انجشٔرٍٛ –انظفخ  ) انؼاللخ ثٍٛ بَهصى (  1) انُزبئظ انًٕػؾخ فٙ انٕصٛمخ زلل -1

 

 

 

 

( 1)الوثٌقة 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 8صفحة 

 

: الدسء الثاوٌ 

 يٍ ًءا عضانغذٔل انًٕانٙ ٚمذو رٕعذ فٙ شكم أنٛهٍٛ  NF1 يٕسصخ رغًٗ NF1ٚزؾكى فٙ رشكٛت ثشٔرٍٛ 

ػُذ  (انغهغهخ غٛش انًغزُغخخ )ػُذ انشخض انغهٛى ٔعضء يٍ األنٛم  (انغهغهخ غٛش انًغزُغخخ ) األنٛم 

 .شخض يظبة ثًشع انٕسو انؼظجٙ يٍ انظُف األٔل يغ عذٔل انشفشح انٕساصٛخ 

 

 

 : سحغالل  معطَات الدذول با -

 

 .  ٔيززبنٛخ األؽًبع األيُٛٛخ  انًمبثهخ نكم يٍ األنٛهٍٛ انؼبد٘ ٔغٛش انؼبد٘ ARNm  يززبنٛخ انـ اِسحخرج -1

  (ة)انًٕػؼ فٙ انشكم   neurofibromine) 1 (  أطم يشع انٕسو انؼظجٙ يٍ انظُف األٔلفَسر -2

 .(1)      يٍ انٕصٛمخ 

 . ؽال ٚإد٘ انٗ انُشبؽ انخهٕ٘ انؼبد٘ نذ٘ األشخبص انًظبثٍٛ ثبنٕسو انؼظجٙ يٍ انُٕع األٔل اِقحرذ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6531 6532 6533 6534 6535 6536 رقم الثالثَة  

  CTT ATC GAC TTT TGC TTT خسء األلَل العادً  

خسء األلَل الغَر عادً 
 TTG TCC ACA TTG TGC TTT  

 

 الوزذات الرمسٍة 
UUU 

UUC 

UGU 

UGC 

CUU 

UUG 

GAU 

GAC 

AUU 

AUC 

ACA 

ACG 

UCU 

UCC 

UAA 

UAG 

 األزماض األمَىَة 
Phe Cys Leu Ac-

Asp 

Ile Thr Ser 
بذون معىي  

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 9صفحة 

 ( ن08): التمرٌن الثالث 

ٔانزٙ ٚزأصش دٔسْب ثزذخم يٕاد . رغبْى ثؼغ انغضٚئبد انجشٔرُٛٛخ فٙ رُفٛز ٔرُغٛك ػًم انغٓبص انؼظجٙ

. كبنًخذساد  كًٛٛبئٛخ خبسعٛخ

 .نٛخ انزٙ رإصش ثٓب ْزِ انًٕاد ػهٗ ػًم ْزِ انغضٚئبد انجشٔرُٛٛخ َمزشػ انٕصبئك انزبنٛخاٜلظذ دساعخ 

 :ولاألالدسء  

 ثؾبنخ ْغزٛشٚب عًبػٛخ يظؾٕثخ األيشٚكٛخٚبد انًزؾذح ال أطٛت عكبٌ لشٚخ طغٛشح فٙ ان1951ٕفٙ عُخ 

ثؼذ انزؾبنٛم انزٙ أعشٚذ ػهٗ ،  انؼٍُٛٛئغالق فٙ ؽبنخ ٖ ٔ رٓٛإاد ثظشٚخ ، سؤٚخ طٕس ؽذثٓالٔط

 Ergotamine َبرغخ ػٍ رُبٔل خجض يظُٕع يٍ ؽجٕة يهٕصخ ثًبدح األػشاع أٌ ئنٗانًظبثٍٛ رى انزٕطم 

. LSDػشاع ػهٗ يذيُٙ يخذس األرظٓش َفظ ْزِ .Ergotُٚزغٓب فطش 

ػجش  (انؼٍُٛٛ) انؾغٛخ انًغزمجالديغبس انغٛبنخ انؼظجٛخ يٍ  (1)يٍ انٕصٛمخ  (أ)ًٚضم انشكم  -

.  ٔاػٛخٔئؽغبعبدانؼظجَٕبد انجظشٚخ انٗ انمششح انًخٛخ انزٙ رزشعًٓب انٗ طٕس 

  Aٔ Bفٕٛػؼ يشجك ثٍٛ ًَطٍٛ يٍ انؼظجَٕبد انؾغٛخ انجظشٚخ   (1)يٍ انٕصٛمخ  (ة)انشكم ًٚضم   -

 .ػهٗ يغزٕٖ انذيبؽ

 
 

 

ػشاع انزٙ ظٓشد ػهٗ انًظبثٍٛ األفشػٛبد رفغش ثٓب صالس  اقحرذ( 1) يؼطٛبد انٕصٛمخ ثبعزغالل  -1

  .LSD يخذس أٔ رهك انزٙ ظٓشد ػهٗ يذيُٙ 

 

( 1)الوثٌقة 

 (أ)الشكل  (ب)الشكل 

 ملتقى العلوم الطبٌعٌة للتعلٌم الثانوي



 

 2022ثكبنٕسٚب رغشٚجٛخ / ػهٕو رغشٚجٛخ  : انشؼجخ / ػهٕو انطجٛؼخ ٔانؾٛبح  : اخزجبس فٙ يبدح 
 

 10 من 10صفحة 

: الدسء الثاوٌ

 ٔانزؾمك يٍ طؾخ اؽذٖ انفشػٛبد انًمزشؽخ LSD ٔكزا يخذس Ergotamine رأصٛش انًبدح آنٛخنهزؼشف ػهٗ 

(. 2) ٔ يؼطٛبد انٕصٛمخ 1عبثمب َمزشػ انزغشثخ 

، صى َمٛظ كًٛخ  (A)ػهٗ انؼظجٌٕ  (I1<I2<I3)َمٕو ثأؽذاس رُجٛٓبد فؼبنخ يزضاٚذح انشذح : الحدربة

فٙ انشك انًشجكٙ ٔكزا رٕرشاد كًَٕبد انؼًم  (A)انغٛشٔرٍَٕٛ انًفشصح يٍ لجم انُٓبٚخ انًؾٕسٚخ نهؼظجٌٕ 

(PA)  ٙانؼظجٍَٕٛف Aٔ B فٙ ٔعٕد رشكٛض ػؼٛف يٍ يبدح Ergotamine  .ػهٗ انُزبئظ فُزؾظم 

: انًذَٔخ فٙ عذٔل انزبنٙ

 
 

انجُٛخ انفشاغٛخ نكم يٍ يبدح انغٛشٔرٍَٕٛ ٔيغزمجهٓب انغشبئٙ ، يبدح  (2)يٍ انٕصٛمخ  (أ)ًٚضم انشكم  -

Ergotamineٔيخذس LSD . 

انُشبؽ انؼظجٙ انذيبغٙ فٙ ؽبنخ رُبٔل عشػبد يزضاٚذح يٍ يخذس  (2)يٍ انٕصٛمخ  (ة)ًٚضم انشكم  -

LSD.  

 

 

نخ الانؼظجَٕبد ٔ كًٛخ انغٛشٔرٍَٕٛ انًفشصح ثذ  رغٛشاد رشدداد كًَٕبد انؼًم انًغغهخ فٙ َزئظزلل -1

.  (انغذٔل) انزُجّٛ شذح

 صسة الفرضَاتمه  جأكذ،  ٔ ثبعزذالل ػهًٙ َٔزبئظ انزغشثخ  (2ٔ  1)يؼطٛبد انٕصبئك اَطاللب يٍ  -2

. انزٙ الزشؽزٓب عبثمب

 :الدسء الثالث

يٍ  ػهٗ آنٛخ َمم انشعبنخ انؼظجٛخ LSD ٔيخذسErgotamine يبدح  فٙ يخطؾ رأصٛشلِخص  -

. انظٕس ٔاألؽبعٛظ انٕاػٛخ   انٗ  (انؼٍُٛٛ) انؾغٛخ انًغزمجالد

 

( 2)الوثٌقة 

انتهى الموضوع الثانً 
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