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 : انخهٍت وانكرويىسىياث واالنقساو االخخسانً  2ضرة اانًح

   Cell انخهٍت

 ٗرْزظ أمضش، أٗ ٗاحذح خيٞخ ٍِ رزشمت اىحٞخ اىنبئْبد فنو اىحٞخ، اىنبئْبد فٜ ٗاى٘ظٞفٞخ اىزشمٞجٞخ اى٘حذح ٕٜ اىخيٞخ

أٗ خالٝب حقٞقخ اىْ٘اح ٗخالٝب غٞش  حٞ٘اّٞخ ٗخالٝب ّجبرٞخ خالٝب إىٚ ػبدح اىخالٝب ٗرقسٌ. َّٕ٘ب ػَيٞخ ثؼذ خيٞخ اّقسبً ٍِ اىخالٝب

 اىحٜ اىنبئِ فٜ ٍؼْٞخ ٗظٞفخ ٍؼب   رؤدٛ ٗاىزٜ اىزشمٞت فٜ اىَزشبثٖخ اىخالٝب ٍغَ٘ػخ ٗرسَٚ أخشٙ؛ رقسَٞبد ْٕٗبك ،حقٞقخ اىْ٘اح

 .ثبىْسٞظ اىخالٝب ػذٝذ

اننىاة و  انخهىي و انغشاء: ٕٜ اىض٘ئٜ ثبىَغٖش رشبٕذ مَب سئٞسٞخ أعضاء أسثؼخ ٍِ اىْ٘اح حقٞقٞخ اىخالٝب رزشمت

غشبء اىخيٞخ  . Cytoplasm انسٍخىبالزو و Nucleus اننىاة َٕب اىخيٞخ فٜ اىشئٞسِٞٞ اىقسَِٞ ٗ. انخهىي انسٍخىبالزو و انهٍكم

 فٜ أخشٙ أعضاء ْٕبك. اىسٞز٘ثالصً ػِ اىْ٘اح فظوث اىْ٘اح غشبءفٜ حِٞ ٝؼَو  اىخبسعٜ اىَحٞظ ػِ اىسٞز٘ثالصً فظو ٝؼَو ػيٚ

 اىخيٞخ غشبء: رشَو ٗ ؛ ىيخيٞخ اىفٞضٝبئٞخ اىجْٞخ ٕٜ  Protoplasm أو انبروحىبالزو انجبهت فٜ ٍؼيقخ ػبدح رنُ٘ ٗاىزٜ اىخيٞخ داخو

 - اىحبىّخ اىغسَٞبد - ع٘ىغٜ أعسبً - ثالصٍٞخ اىشجٞنخ - centrioles اىَشٝنضاد - lysosomes اىحبىخ اىغسَٞبد - اىْ٘اح غشبء -

 : أسبسٞخ ٍ٘اد خَس ٍِثَحز٘ٝبرٔ  . ٝزنُ٘ اىجشٗر٘ثالصً(اىْجبرٞخ اىخالٝب ثبىْسجخ) اىخضشاء اىجالسزٞذادٗ  اىَٞز٘مْذسٝب

 .اىخيٞخ فٜ اىنَٞٞبئٞخ اىَ٘اد ٍِ اىنضٞش فٞٔ ٍزاثخ ر٘عذ ٗ%  5٘ ٗ 0ٓ ثِٞ رزشاٗػ ثْسجخ ٝنُ٘ Water: انًاء  -

 داخو اىخيٞخ. ىينٖشثبء ّبقال ٗسطب رشنو حشح أّٝ٘بد ػيٚ رحز٘ٛ ٍبدح أٛ ٕ٘ (Electrolyte) اإلنكخرونٍج  -

 ٍِ ٗ.  اىخيٞخ مزيخ ٍِ%  ٕٓ - ٓٔ رنُ٘ فٖٜ ؛ اىَبء ثؼذ اىخالٝب ٍؼظٌ فٜ ٗفشح اىَ٘اد أمضش ٕٜ:  Proteins انبروحٍناث  -

 ثشٗرْٞبد ٗ سئٞسٞخ، ثظ٘سح اإلّضَٝبد رنُ٘ اىزٜ ٕٜٗ globular proteins مشٝ٘ٝخ ثشٗرْٞبد إىٚ ٕزٓ اىجشٗرْٞبد رقسٌٞ اىََنِ

 .ٗاىنشٍٗ٘سٍ٘بد اىزٜ رذخو فٜ رشمٞت األّسغخ ٗاالػضبء ٍضو اىغيذ ٗاىشؼش structural proteins ثْٞ٘ٝخ

فٜ اىَبء ٗىنْٖب رزٗة فٜ اىَزٝجبد  رزَٞض اىشحً٘ ثبّٖب الرزٗة ىيخيٞخ نيٞخاى نزيخاى ٍِ%  ٕ ح٘اىٜ : رَضو Fats انشحىو  -

 غشبئٞخ ح٘اعض رنُ٘ اىزٜ اىن٘ىٞسزٞشٗه ٗ اىفسف٘سٝخ ىشحً٘ا اىؼض٘ٝخ ٍٗزٝجبد اىشحً٘ ٍضو اىني٘سٗف٘سً ٗاىجْضِٝ، ٍِ أّ٘اػٖب

 .اىخيٞخ داخو األحٞبص ٍخزيف رفظو

 اىسنشٛ اىجشٗرِٞ دبعضٝئ ٍِ عضء مّ٘ٔ ػذا فَٞب ، اىخيٞخ فٜ قيٞيخ اثزْبئٞخ ٗظبئف ػبٍخ ثظ٘سح :Carohydrates انسكرٌاث  -

glycoprotein ٗ اىخيٞخ رغزٝخ فٜ سئٞسٜ ثذٗس رقً٘ ىنْٖب. 

 النباتٌة الخلٌة تركٌب

 هذا ٌعطً الخلٌة، لسطح مواز   بشكل   وتترتب الّدقٌقة، باأللٌاف ُتدعى السلٌولوز من رفٌعة خٌوط من ٌتكّون: الخلوي الجدار

 .النباتٌة للخلٌة والصالبة والقوة الدعم الجدار

ٌّة مادة   هو :البروتوبالزم  هون، البروتٌنات، من تتألّف متجانسة، غٌر هالم ٌّز والماء، والدُّ ٌّة، كالحركة خصائص بعدة ٌتم  االنسٌاب

 والتحول والبناء الهدم عملٌات عن مسؤول   وهو الحركة، من اإلقالل أو كاإلسراع الخارجٌة للمؤثرات االستجابة على وقدرته

 .الغذائً

 . والمٌتوكوندرٌا والبالستٌدات، والّنواة، الكروٌة، واألجسام الرٌبوسومات، على ٌحتوي نسبٌاً، متجانس محلول   وهو :السٌتوبالزم

ٌّة أجسام هً: البالستٌدات   وهً الخضراء فمنها بداخلها؛ الصبغة لوجود تبعاً  تتصّنف واالنقسام، النمو تستطٌع بروتوبالزم

 ومنها ونشوٌات، سكرٌات شكل على مخزنة طاقة إلى الشمس من المستمدة الضوئٌة الطاقة ٌحّول الذي الكلوروفٌل على المحتوٌة

 وهناك األزهار، لون عن المسؤولة وهً والزانثوفٌل، الكاروتٌن أصباغ على المحتوٌة واألحمر والبرتقالً، باألصفر، الملونة

 الزائدة الغذائٌة المواد تخزٌن وظٌفتها وتكون مطلقاً، صبغات على تحتوي ال إّنها حٌث اللون؛ عدٌمة البالستٌدات هو ثالث   نوع  
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 القرصً، فمنها شكلها فً البالستٌدات تختلف وقد والفلقات، واألندوسبروم، والكورمات، الدرنات فً وتوجد النباتات، حاجة عن

 .والبٌضاوي والكروي،

 ولجًك كامٌلو اإلٌطالً العالم إلى نسبة العضٌات هذه سمٌتالحٌة و الكائنات خالٌا فً تتواجد عضٌة عن عبارة هو ولجًك جهاز

 . توجد حول النواة.والشحوم البروتٌنات مثل الجزٌئات بعض وإنتاج تكوٌن وظٌفتها. 8181 عام اكتشفها الذي

 .دهنٌة طبقة بٌنهما تفصل البروتٌنات من طبقتٌن من مكّونة   هً :البالزمٌة األغشٌة

 خشنة، إندوبالزمٌة شبكة: نوعٌن إلى تقسم والتً المتشابكة، الدقٌقة األنابٌب من مجموعة   عن عبارة هً :اإلندوبالزمٌة الشبكة 

 .الرٌبوسومات من لخلّوها وذلك ملساء، إندوبالزمٌة شبكة. علٌها الربٌوسومات لوجود وذلك

. الخشنة اإلندوبالزمٌة الشبكة على أو السٌتوبالزم فً ُحر   بشكل   تتواجد الحجم، صغٌرة بروتوبالزمٌة أجسام هً: الرٌبوسومات 

ٌّة فجوة هناك :العصارٌة الفجوة ٌّة عصار  تونوبالست، باسم ٌُعرف بغشاء ُمحاطة   وهً للماء، تخزٌن كوحدة تعتبر كبٌرة مركز

ٌُخّزن الموجود، السائل حركة فً ٌتحكم  .البروتٌنات مخلفات هضم على تساعد مواد و

 سطحه على ٌحمل رقٌق غالف عن عبارة هو والذي الّنووي الغالف من تتكّون السٌتوبالزم، ٌتوّسط كروي   جسم   هً :الّنواة

 هالمٌة مادة عن عبارة هو الذي والسٌتوبالزم النووي السائل بٌن تفصل لزجة   بمادة تمتلئ ثقوب   عّدة فٌه وتوجد الراٌبوسومات،

ٌّة؛ هو األخٌر والمكّون الدهنٌة، بالبروتٌنات غنٌة ٌّتها وتظهر النووي السائل وسط توجد حٌث النو  للحمض مركزاً  باعتبارها أهم

 النووي الرٌبوز وحمض ،DNA النووي رٌبوز اكسً الدي حمض: األحماض من نوعٌن على النواة وتحتوي ،RNA النووي

RNA، ٌلً فٌما النواة أهمٌة وتظهر:  

 .الكروماتٌنٌة المادة على الحتوائها الخلوٌة االنقسامات فٌها تتم -

 . DNA الـ مادة على الحتوائها اإلنزٌمات تركٌب فٌها ٌتم  -

 .DNA الـ سلّم على جٌناتال تحملها والتً الوراثٌة الصفات تنقل -
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 Chromosomes  الكروموسومات

ٕٜ ػجبسح ػِ ػظٞبد طغٞشح )قظٞشح ػظ٘ٝخ  ميَخ ّٝ٘بّٞخ رؼْٜ اىغسٌ اىَيُ٘ (أٗ اىظجٞغبد اى٘ساصٞخ)اىنشٍٗ٘سٍ٘بد  

ٗحَض ّ٘ٗٛ سٝج٘صٛ ٍْق٘ص  هسخىٌٕٞنيٞخ رذػٚ  رزنُ٘ ٍِ ثشٗرْٞبد فٜ اىخيٞخ،nucelus اىْ٘اح داخو  اىشنو( ر٘عذ

 ٝحَو اىشخض اىؼبدٛ فٜ االّسبُ .اىنبئْبد اىحٞخىخيق   ، رحَو ٕزٓ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد فٜ داخيٖب رفبطٞو مبٍيخDNAاالٗمسغِٞ 

ٗمو صٗط ٝزظو ثجؼضٖب ػْذ ّقطخ قشة اىَشمض صٗط(  ٖٕمشٍٗ٘سً٘، رنُ٘ ػيٚ شنو أصٗاط )أٛ ٙٗ (رمشا  مبُ أٗ أّضٚ)

( ال ٖٕ، ثَْٞب اىضٗط األخٞش)اىضٗط ٕٕاىٚ  ٔ . ٕزٓ األصٗاط ٍشقَخ Centromereٍِ رسَٚ اىقسٌٞ اىَشمضٛ أٗ اىسْٞزشٍٗٞش

فقظ. ٝشس اإلّسبُ ّظف  ٕٗ اىغْسٞخ  ٗٗٝسَٚ اىضٗط اىَحّذد ىيغْس ٗثزىل ٝنُ٘ ػذد اىنشٍٗ٘سٍ٘بد اىغسذٝخ  ٝؼطٚ سقَب  ثو

 اىْجبربد فٜ ٍشح ألٗه اىنشٍٗ٘سً٘ ٍالحظخ رٌػذد اىنشٍٗ٘سٍ٘بد )صالصخ ٗػششِٝ( ٍِ أٍٔ ٗاىضالصخ ٗاىؼششُٗ اىجبقٞخ ٍِ أثٞٔ. 

 ػذد فٜ اىحٞخ اىنبئْبد فٜ اىخالٝب ٗٝخزيف 5ٕٗٔ ػبً فٜ Karl Wilhelm ٗىٖٞيٌ مبسه اسَٔ س٘ٝسشٛ ّجبد ػبىٌ قجو ٍِ

 مو فٜ مشٍٗ٘سٍ٘ب 5ٗ فْٖبك اىقشد فٜ اٍب مشٍٗ٘سٍ٘ب ٙٗ ْٕبك األّسبُ فٜ عسَٞخ خيٞخ مو ففٜ فٞٔ اىَ٘ع٘دح اىنشٍٗ٘سٍ٘بد

 ثَْٞب عسَٞخ خيٞخ مو فٜ مشٍٗ٘سً٘ ٙ٘ ػْذٓ ٍضال فبىفٞو اىحٜ اىنبئِ حغٌ ػيٚ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ػذد ٝؼزَذ ٗال عسَٞخ خيٞخ

 .عسَٞخ خيٞخ مو فٜ مشٍٗ٘سٍ٘ب 5ٖٓ اىفشاشخ رَزيل

مشٍٗبرٞذ فٜ اىنشٍٗ٘سً٘ اى٘احذ رساػبُ  ىنو ، Chromatid كروياحٍذرسَٞخ ػيٞٔ صٗط اىنشٍٗ٘سً٘ ٝطيق  خٞظ ٍفشد ٍِ مو

 genes ٝزشرت ثشنو حيضّٜٗ ٗٝحَو فٜ طٞبرٔ ػيٚ ػششاد األالف ٍِ اىغْٞبد مو مشٍٗبرٞذ ،احذَٕب ط٘ٝو ٗاألخش قظٞش

ٗمو عِٞ ىٖب ٍ٘قغ خبص ثٖب ػيٚ  عِٞ 0ٓٓٓٓٓٔاىٚ  0ٓٓٓٓٙٝقبسة  ٝحَو مو مشٍٗ٘سً٘ فٜ طٞبرٔ ٍب ٗثزىل )اىَ٘سصبد(

 ػيٚ اىنشٍٗبرٞذ اىَقبثو. غِٞاىشٍٗبرٞذ ٍشبثٔ ثبىضجظ ىَ٘قغ ّفس اىزشمٞت اىحيضّٜٗ ىين

)عبءد رسَٞزٔ ٍِ ميَخ  allelٗرطيق ػيٖٞب اسٌ األىٞو nucleotide  اىْٞ٘ميٞ٘رٞذادثذٗسٓ ٝزأىف ٍِ سيسيخ ٍِ  gene عِٞمو  

allelomorph ف اىظٞغ اىَخزيفخ ىيغِٞ اىزٜ رجْٞذ ٍِ خاله ٗاىزٜ مبّذ رسزخذً فٜ األٝبً األٗىٚ ىؼيٌ اى٘ساصخ ٍِ أعو ٗط

رزنُ٘ فٜ حقٞقخ األٍش ٍِ أىٞيِٞ،  عِٞىٞو اخش فٜ اىنشٍٗبرٞذ اىَقبثو فبرُ مو إٔزا األىٞو ٝزحذ ٍغ  األَّبط اىظبٕشٝخ اىَخزيفخ(.

 صزٔ ٍِ األً.رٌ ٗسا ٗأىٞوأىٞو رٌ ٗساصزٔ ٍِ األة 

ٗارا مبُ األىٞيِٞ  Homozygote القحخ ٍَبصيخفٞطيق ػيٚ ٕزٓ اىحبىخ  اىْٞ٘ميٞ٘رٞذادارا مبُ األىٞيِٞ ٍزشبثِٖٞ ثبىضجظ فٜ رسيسو 

 .Heterozygote القحخ ٍزجبْٝخٍخزيفِٞ فٜ رسيسو اىْٞ٘ميٞ٘رٞذاد فٞطيق ػيٚ ٕزٓ اىحبىخ 
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 األنقساو انخهىي

ٌ   فٜ ّؼٞش ٌ   ػبى  ٗاألػذاد األّ٘اع ٕزٓ أثذا ، رىل اسزطؼْب ىَب ٗأػذادٕب رْ٘ػٖب رخٞو أسدّب ى٘ اىزٜ اىَزْ٘ػخ، ثبىَخي٘قبد ٍيٜء   ضخ

ع، ٕزا ػِ ٍسؤٗىخ   ػَيٞخ   دُٗ أٗ اىظذفخ ٍحض ٍِ رأدِ  ىٌ ّ٘  ٝقً٘ ػَيٞخ ٕ٘ ٗاىزنبصش اىزنبصش، ّزٞغخ عبءد مجٞشح   أػذاد ٕٜ ثو اىزْ

 غْسٜ،اى ٗ عْسٜ،اىال  اىزنبصش ّ٘ػِٞ إىٚ ثذٗسٓ اىزنبصش ْٗٝقسٌ. اّقشاضٔ ٍِ ٍْؼب   اىحٞبح قٞذ ػيٚ ٗاىجقبء أػذادٓ ىضٝبدح اىفشد ثٖب

 اىحٞخ اىنبئْبد َّ٘ فٜ ٝسبٌٕ ٗ اىحٞخ اىنبئْبد فٜ اىغسذٝخ اىخالٝب فٜ اىزٛ ٝحذسانًخساوي  االنقساوػيٚ   عْسٜ اىال ٝؼزَذ حٞش

 .اىغذٝذرِٞ اىخيٞزِٞ إىٚ األطيٞخ اىخيٞخ ٍِ ٍ٘بدساىنشٍٗ٘ ػيٚ اىَ٘ع٘دح اىغْٞبد ّقو فٜ ٝسبٌٕ مَب اىزبىفخ، أّسغزٖب ٗرؼ٘ٝض

ب ٍّ  ىيحفبظ ٔضشٗسٝ زٔإَٞ ٗ اىحٞخ اىنبئْبد فٜ اىغْسٞخ اىخالٝب فٜ ٝحذس اىزٛ االخخسانً االنقساو ػيٚٝؼزَذ  اىغْسٜ اىزنبصش أ

 .عْسٞب رزنبصش اىزٜ اىحٞخ اىنبئْبد ػيٚ

 اإلخخسانً اإلنقساو

 اإلّسبُ فَضال   اىْظف، إىٚ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ػذد إخزضاه ػيٚ ميٞب   إػزَبدا   ٗٝؼزَذ( اىزْبسيٞخ) اىغْسٞخ اىخالٝب فٜ ٝحذس إّقسبً ٕ٘ 

 فزنُ٘ اىزمشٝخ اىزْبسيٞخ اىخيٞخ ىذٙ اإلّقسبً ٝحذس ثحٞش ،( ٗاألّضٚ اىزمش)  اىغْسِٞ مال فٜ( اىَْظف) االخزضاىٜ اإلّقسبً ٝحذس

 اإلّسبُ فٜ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ػذد ٝنُ٘ اىطجٞؼٜ اى٘ضغ ٗفٜ األطيٞخ، اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ػذد ّظف ٍْٖب خيٞخ   مو رحَو خالٝب أسثغ

 خالٝب فزْزظ األّضٚ ىذٙ ٝحذس ٗمزىل مشٍٗ٘سٍ٘ب ، ٖٕ رنُ٘ االخزضاىٜ االّقسبً ػِ اىْبرغخ اىخيٞخ ٗفٜ مشٍٗ٘سً٘، ٙٗ ٍسبٗٛ

 خيٞخ ٗرْزظ اىشحٌ، داخو األّضٚ ٍِ خيٞخ   ٍغ اىزمش ٍِ خيٞخ رْذٍظ اإلخظبة ػَيٞخ ٗفٜ مشٍٗ٘سٍ٘ب ، ٖٕػيٚ رحز٘ٛ رْبسيٞخ  

 (.ٍخظجخ ث٘ٝضخ) مشٍٗ٘سٍ٘ب   ٙٗ ػيٚ رحز٘ٛ

 االخخسانً االنقساو يراحم

 :مرحلتان أساسٌتان تضاف إلٌهما مرحلة قبلهما وهً الطور البٌنً، وشرحه كاآلتً األختزالًلالنقسام  

 انبٍنً انطىر

 قذ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد) رنُ٘ اىط٘س ٕزا ٗفٜ. ّفسٖب االّقسبً ٍشحيخ ٗٝسجق -ػبدح- اىخيٞخ حٞبح ٍِ األمجش اىغضء اىط٘س ٕزا ٝحزو

 مشٍٗبرٞذِٝ ٍِ مشٍٗ٘سً٘ مو ٝزنُ٘ ثحٞش - اىجْٜٞ اىط٘س ٍشاحو إحذٙ ٕٜٗ( DNA ثْبء ٍشحيخ) اىزخيٞق ٍشحيخ فٜ رضبػفذ

 ٗفٜ(. اىسْزشٍٗٞش أٗ) اىَشمضٛ اىقسٌٞ رسَٚ ّقطخ فٜ ٗٝزحذاُ اىشقٞقِٞ اىنشٍٗبرٞذِٝ ٗٝسَٞبُ ، اىغْٞٞخ اىَبدح فٜ رَبٍب   ٍزَبصيِٞ

ِْٝنض ٝزضبػف أٝضب   اىط٘س ٕزا َش َُ  (.اىسْزشٗسً٘) اى

 األول: االخخسانً االنقساو أوال:

 رغزَغ ٗفٞٔ%(  89)حوالً  ختزالًهذا الطور القسم األكبر من عملٌة اإلنقسام األ ٝحزو :األول انخًهٍذي انطىر  -ٔ

مسؤولة عن وجود صفات جدٌدة فً الجٌل التالً، تختلف هذه العملٌة  عبىران عًهٍت ٗرحذس أصٗاط، فٜ اىَزشبثٖخ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد

ٍزغبٗسِٝ. ٗرخزفٜ اىْ٘اح فٜ ٕزا اىط٘س. ىزْزقو اىنشٍٗ٘سٍ٘بد اىٚ  مشٍٗ٘سٍِ٘ٞ مو ٍِ قطغ رجبده ٝزٌ حٞش ،.عن الجٌل األول

أو يا حهىنب و حكثف انكرويىسىياث ٗ حشكم انًغسل انال نىنً ٗ  باخخفاء غشاء اننىوي واننىٌترزَٞض ٕزٓ اىَشحيخ  طشف اىخيٞخ.

 .ٌسًى بانرباعٍاث

 ٍضجزخ ٗرنُ٘ االسز٘ائٞخ، ثبىظفٞحخ ٍب ٝسٍَٚنّ٘ٔ  اىخيٞخ، اسز٘اء خظ فٜ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد رزشرّت :األول االسخىائً انطىر  -ٕ

 اىالىّٜ٘. اىَغضه ثخٞ٘ط

ّخ فٞٔ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد رْقسٌ :األول االنفصانً انطىر -ٖ ّ٘  مو رزّغٔ حٞش اىَشمض، ػِ اّفظبىٖب دُٗ اىنشٍٗبرٞذاد، ٍِ أصٗاعب   ٍن

 فَٞب ٝسَٚ ثبىٖغشح اىقطجٞخ أٗ اىظؼ٘د اىقطجٜ ث٘اسطخ رقيض خٞ٘ط اىَغضه اىالىّٜ٘.  اىخيٞخ أقطبة أحذ إىٚ ّظفٞخ ٍغَ٘ػخ
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غ :األول اننهائً انطىر -ٗ َّ ٌّ  ّ٘ٗٛ، ثغشبء اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ٍِ ٍغَ٘ػخ مو ٗرحبط اىخيٞخ أقطبة فٜ اىنشٍٗ٘سبد رزغ  رجذأ ص

 .اىضبّٜ ىٜااالخزض االّقسبً فٜ رذخالُ ٗىٞذربُ، خيٞزبُ رظٖش اىْٖبٝخ ٗفٜ اىسز٘ثالصً، ْٝقسٌ ٗمزىل ثبىظٖ٘س، اىْ٘ٝخ

  :انثانً االخخسانً االنقساو ثانٍا: 

 ٍِ ٍغَ٘ػخ مو ٗرزغٔ اىط٘س ٕزا فٜ ثبىسْزشٍٗش ٍزظيخ رجقٚ ٗىنْٖب اىنشٍٗبرٞذاد رْقسٌ :انثانً انخًهٍذي انطىر -ٔ

 . اىْ٘ٝخ ٗمزىل اىْ٘ٗٛ اىغشبء ٗٝخزفٜ اىخيٞخ، أقطبة أحذ إىٚ اىَْفظيخ اىنشٍٗبرٞذاد

 اىَ٘ع٘دح ادذاىنشٍٗبرٞ ثأحذ رزظو صٌ شاد،ٞاىسْزشٍٗ رْقسٌ صٌ اىخيٞخ، ٗسظ فٜ اىنشٍٗبرٞذاد رْزظٌ :انثانً االسخىائً انطىر -ٕ

 . األقطبة فٜ

ٌّ  ٍب ،٘مشٍٗ٘س ٍنّ٘ب   ّظٞشٓ ػِ مشٍٗبرٞذ مو ْٝفظو :انثانً االنفصانً انطىر -3  اىقشٝت اىخيٞخ قطت إىٚ ٍبد٘اىنشٍٗ٘س رزغٔ ص

ُ ٗثزىل ٍْٖب، ّ٘  .قطت مو فٜ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ٍِ ٍغَ٘ػزبُ رزن

 ّظف رح٘ٛ أّٖب أٛ)  ّظفٞخ أّ٘ٝخ أسثغ ٗرْزظ ّ٘ٗٛ، ثغشبء ٍ٘بدسٍ٘اىنشٗ ٍِ ٍغَ٘ػخ مو رحبط :انثانً اننهائً انطىر -4

 ٍِ األطيٜ اىؼذد ّظف رحز٘ٛ خالٝب أسثغ ىذْٝب ْٝزظ ٗثٖزا اىسٞز٘ثالصً، ْٝقسٌ صٌ ،(األطيٞخ اىنشٍٗ٘سٍ٘بد ٍِ اىؼذد

 .اىنشٍٗ٘سٍ٘بد

 خيٞخ مو أُ أٝضب   ٗالحع اىنشٍٗ٘سٍ٘بد، ٍِ اىْظفٜ اىؼذد ٝحز٘ٛ ٍْٖب مو خالٝب ٗ ٕ٘ اىَْظف االّقسبً ػَيٞخ فٜ اىْبرظ أُ ْٕب

 .األٗه اىزَٖٞذٛ اىط٘س فٜ حذصذ اىزٜ اىؼج٘س ػَيٞخ ثسجت ٗرىل األخشٙ اىخالٝب ٍِ أٝب   طفبرٖب فٜ رشجٔ ال اىْبرغخ اىخالٝب ٍِ
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