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انزؾكى فً رطىس انًغًىػبد انكًٍٍبئٍخ                             
:رصٍُغ ئعزش اَطبللب يٍ أَذسٌذ انؾًط انكشثىكغهً: أالعزشح انغشٌؼخ  I  

: رؼشٌف األعزشح انغشٌؼخ(1                                                                                    
. أَذسٌذ انؾًط انكشثىكغٍهً لثبعزؼًب (دوٌ ركىٌ انًبء )رفبدٌب نؾذوس انؾهًأح ٌزى رؾعٍش ئعزش  

: يؼبدنخ انزفبػم ركزت كًب ٌهً  

 
 

.وٌزًٍض هزا انزفبػم ثكىَه عشٌغ وكهً  

:رصٍُغ األعجشٌٍ : اد  رطجٍك(2                                           
. اإلٌضبَىٌك دوأَذس ي(أي ؽًط انغبنٍغٍهٍك)هٍذوكغٍجُضوٌك 2-، ئعزش يصُغ ، اَطبللب يٍ ؽًط  (أو ؽًط األعزٍم عبنٍغٍهٍك)األعٍجٍشٌٍ   

 
. يضٍم ثىرٍم 3-ئٌضبَىاد  رصٍُغ: يضبل آخش نؤلعزشح انغشٌؼخ  

 
   (رفبػم انزصجٍ ):انؾهًأح انمبػذٌخ نئلعزش( 3                                 

:رؼشٌف رفبػم انزصجٍ  (أ                                                                         

:رإصش انمىاػذ انمىٌخ يضم انصىدا وانجىربط ػهى اإلعزشاد وفك رفبػم ربو ٌغًى رفبػم انزصجٍ يؼبدنزه ركزت كًب ٌهً  

 
كشثىكغٍبلد = انصبثىٌ)ًٌكٍ يٍ انؾصىل ػهى انكؾىل وانصبثىٌ  (اإلعزشاد)نزفبػم انزصجٍ فبئذح كجٍشح ، ألَه اَطبللب يٍ يشكجبد ػعىٌخ طجٍؼٍخ 

.(انصىدوو أو انجىربعٍىو  

 
:رصجٍ األعغبو انذهٍُخ: رطجٍك  (ة                 

 

.األؽًبض انزهٍُخ أؽًبض كشثىكغٍهٍخ راد عهغهخ غٍش يزفشػخ يكىَخ يٍ ػذد صوعً يٍ رساد انكشثىٌ ولذ رعى ساثطخ صُبئٍخ أو أكضش  

.              وهى يشكت يشجغ COOHHC 73          : (ؽًط انضثذح) ؽًط انجىربَىٌك:  يضم 

.                 وهى يشكت يشجغ COOHHC 3115 : ؽًط انُخم                                         
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.                    وهى يشكت يشجغ COOHHC 3517 : ؽًط انشًغ                                        

.(رىعذ ثه ساثطخ صُبئٍخ )               غٍش يشجغ  COOHHC 3317 : ؽًط انضٌذ                                        

 
:وانضبلصً ئعزش انُبرظ يشكت دهًُ ، ثبنزأصٍش ػهٍخ ثبنصىدا َؾصم ػهى  انصبثىٌ  

 
  :خبصٍبد انصبثىٌ  (     ط   

R .طىٌهخ  ؽٍش انغبلعم انكشثىٍَخ   NaCOOR   انصبثىٌ هى خهٍط  كشثىكغٍبلد انصىدٌىو 

.انهٍذسوفىثً  انزٌم انآل أنٍف نهًبء (أي انغٍش لجم نهزوثبٌ فً انًبء) R   رًضم انغهغهخ انكشثىٍَخ

.انهٍذسوفٍهً انشأط األنٍف نهًبء  أي  COO    وًٌضم انغضء

COOR ركىٌ طجمخ سلٍمخ ػهى عطؼ انًبء ثؾٍش ركىٌ انشؤوط انغبنجخ   ٌزًض انصبثىٌ ثمذسح غضبئٍخ كجٍشح نكىٌ األٌىَبد  ◄

.يُغشصح فً انًبء وانزٌىل ثبسصح خبسط انًبء يًب ٌفغش ركىٌ غضبء انصبثىٌ فىق انًبء  

 
.      وثزنك  يغؾىق انصبثىٌ ٌطشد َؾى عذاس اإل َبء وَؾى انغطؼ  

وٌفغش رنك ثىعىد اٌىَبد انكشثىكغٍبلد وهً لبػذح .ػُذ ئظبفخ لهٍم يٍ أصسق انجشويىرًٍىل ئنى يؾهىل انصبثىٌ ٌزعؼ اَه يؾهىل لبػذي◄

. ظؼٍفخ  

. ثفعم أٌىٌ انكشثىكغٍبلد  ٌزًٍض انصبثىٌ ثمذسح كجٍشح ػهى ئصانخ األوعبؿ ػٍ انغطىػ انصهجخ :انخبصٍخ انًُظفخ نهصبثىٌ◄  

:انزؾكى فً رطىس يغًىػخ كًٍٍبئٍخ ثبنؾفض  II 
:                              يفهىو انزؾكى فً يغًىػخ كًٍٍبئٍخ (  1                                                    

ًٌكٍ كزنك انزؾكى .َؼهى أٌ رغٍٍش رشكٍض اؽذ انًزفبػبلد ًٌكٍ يٍ انزؾكى فً رطىس يغًىػخ كًٍٍبئٍخ، ثؾٍش ًٌكٍ عؼم رؾىل غٍش كهً ، رؾىال كهٍب و

، نكٍ سفغ دسعخ (يضم انزشاكٍض انجذئٍخ نهًزفبػبلد ودسعخ ؽشاسح انىعط انزفبػهً وانؾفبص )فً رطىس يغًىػخ كًٍٍبئٍخ  ثبنزأصٍش ػهى انؼىايم انؾشكٍخ 

. يكهفخ و لذ رإدي ئنى رخشٌت انُىارظ  ، نزنك ٌفعم اعزؼًبل انؾفبص حانؾشاسح ػًهً  

:انزؾكى فً رطىس يغًىػخ كًٍٍبئٍخ ثبنؾفض( 2                                    

.  انؾفبص َىع كًٍٍبئً ٌضٌذ يٍ عشػخ انزفبػم وال ٌظهش فً يؼبدنخ انزفبػم                                          

.   فًضبل  ثبعزؼًبل ؽفبص ًٌكٍ انضٌبدح يٍ رفكك انًبء األوكغٍغًٍُ انزي ًٌكٍ أٌ ٌؾذس رهمبئٍب ، نكُه ثطًء   
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OOHOH  :      ركزت كًب ٌهً  22OH     رفكك    يؼبدنخ

.الذي له نفس طورالمتفاعالت  III      يؾهىل كهىسوس انؾذٌذ▬ ًٌكٍ انضٌبدح يٍ عشػخ هزا انزفبػم ئيب ثبعزؼًبل    

. أو عهك يٍ انجبلرٍٍ انزي نٍظ نه َفظ طىس انًزفبػبلد▬                                                              

   . أو لطؼخ صغٍشح يٍ انكجذ وهً أَضًٌبد ػهى شكم ثشورٍٍُبد ▬                                                            
. انزفبػم ورفبدي انًزفبػبلد انًهىصخ نهجٍئخحانشفغ يٍ يشد ودي        نهؾفبص أهًٍخ كجٍشح فً                  

.ٌكىٌ انؾفبص يُزًٍب نطىس انًزفبػبلد:  انؾفض انًزغبَظ●:                                                     وهى صبلصخ أَىاع  

. ال ٌكىٌ انؾفبص يُزًٍب نطىس انًزفبػبلد:  يزغبَظسانؾفض انغً●                                                             

 ٌكىٌ انؾفبص أَضًٌب وهى ٌشزًم ػهى فغىاد رؼزجش يىالغ فؼبنخ رضجذ : انؾفض األَضًًٌ ●                                                                          

. انًزفبػبلد ورضٌذ يٍ عشػخ رفبػههب  

. انؾفبص فً ؽبنخ ؽذوس ػذح رفبػبلد خبلل َفظ انزؾىل انكًٍٍبئً ًٌكٍ يٍ رغشٌغ أؽذ انًزفبػبلد دوٌ غٍشهبحكًب َشٍش ئنى أٌ اَزمبئً  

 

 ………………………     
 عبد الكريم سبيرو

.ال تنسونا من صالح دعائكم ونسأل اهلل لكم العون والتوفيق  




