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 	��� ��ا�� ال��ن ال����� آ	ن �����	 ��ا ���	
 دوران ال�م وال��! و ال��ف م
' ه$ ال��	م �$#��� :إن ����! ال �	ز ال�
�� �	ن' ��5 م
	س0	�� أو ال��7 أي م.	ر�� آ5 م	 ه$ 3��4 �� ال �2 إم	 �01.' أو ه�م' و �.�- آ�	
	ن �
:� ل��5 ال �	ز ال�

 �;��. =���� اآ�0 �1@�� م� آ$ن' ج�	ز د�	ع �	
32 ال�D$ر ال.��-؟. و�� ال$اAB إن ال �	ز ال� '�E	#ه� و	��  
�� أواس= ال��ن ال����� إذ �� ال����F ��� م �$�� م�  -����� تاHس� 	�	#�� �D$ر �	
  .��� ال��50  و#��� ال��7 وو#: ال�

J0صL��� �	ن' ��5 م2��س5 و دا�E و ���1 ��@�5 ه	��� ال$#����� آ�	 ��� �	

:� ل��5 ال �	ز ال�� :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I – ه$ 4�� ذا��	ه$ ذا�� و م	ف ال �2 �� م���   
    A – ����	
   م��$م اNس� 	�� ال�

   م�Q�	ت � ��0�� -1      
�Lر ��1 –          أ  ��   �	ت ��اء ال�Rوف� ��� 

4�� م��� أولU و��� م�ور  �� �� آ��	ت ��اء خ�وف ل�LرFه	
X أن W.	ل' �.�$ي ��U م	 �$��   أ�	م �� ����J ال�	ر 
�$ي W.	ل �Lر �	ه� 300 .� H �� ��  .ل��	و�� ��= م��$ن U�� H100 إ م��$ن ل��	و�� 
  ��	ت ��اء ال�Rوف �	ل
02� ل��Lر ؟آ م	ذا ��@5 -
  �@5 آ��	ت ��اء ال�Rوف �
	ص� أج
0�� �	ل
02� ل��	ر  �
�� W.	ل ال�	ر؟تال���	و�	 م	 س30 ار��	ع ��د -   

  .' ع ��د ال���	و�	ت �� W.	ل ال�Lر ه$ �$اج� آ��	ت ��اء ال�Rوف �� ج�2	�� ار�� ال302
��ح ��;�� ���2 ��	 ال��ف م� ار��	ع ��د ال���	و�	ت �� W.	ل ال�	ر -Bا.  

  .ر ه$ ال��Dي ل��1	ت ��اء ال�Rوف L	ل ال�. ار��	ع ��د ال���	و�	ت �� Wال��ف م�
 �� زرع ل��	و�	ت �Lر س0^ أن �� ل' آ��	ت ��اء خ�وف �� :و �DB م���� [ل�� ��5 ل��	و�	ت ال�Lر أن Fت ال� ��� ال�	ل�� 

X #�$ر �		ت ان$���$اج� م5D ه_ا ال�Lر و آ��	ت ��اء خ�وف � �E`ت وس= زرع م	و�	وف �.�= �����Rاء ال��.`ل آ��	ت 
   .ال�Lر مA وج$د آ��	ت ��اء ال�Rوف م�م�ة

� س	��	 ؟-�����	 �bآ� ه	�' ال��Q�	ت ال��;�� ال��   
� Nإن ه	�' ال���	و�	ت ��م� آ��	ت ��اء ال�Rوف ال��ء ال_ي ���2 #�$ر �		ت ا��  .ن.`ل م�	 �Fآ� ال��;�� ال��

�c خ`ص� -
�   اس
��م�ه	�� ��0
2�A�Q ل��	و�	ت ال�Lر أن ����ف ��U ال�
	ص� اdج  

 ����	
  . و ����0 رد ال��5 ه_ا اس� 	�� م
        � ��� زرع ال �� -    ب

  �0�� ال$ث��� ال�$ال�� � 	رب و ن�	E �	 ل����� زرع ال �� �
� ال�Lر 
- 	���� 5D.ال� cE	�
   ص! ال

50 �
� زرع �QB� ج�� �Lر ل�Lر [خ� م� ن��� X  g ال2`ل� �`
 7�X ر`�� ������Rم ���  ال��Q أم	 إذا آ	ن ال��Q�� ��� س`ل

  ال��Q و ه_ا ال��7 �1$ن أس�ع إذا س0^ ل��Lر أن ���U ل��	و�	ت
 ��Q7 ال���� ل�Lر س0^ ل' أن ر
� .  

  خ`ص� - ت 
Uف إل��� ��$
�  �.�ث آ5 �
�D 3��4 �� ال �2 ردود ��5 م

��� :ال��5 ه	�'  إDB	E' و �U�2 ردود �	
  . اس� 	�� م
  

        1 

 

 



   م��$م م$ل� ال�j	د – 2
��� �U�2 م$ل� مj	د ����0 ال �2 �	
���^ اdم� �	ل �اث��  .آ5 �
�D أج
�0 4�� ذا�� و آ5 �
�D �302 إس� 	�� م�  

  . j�d	ء ال�Fرو�� و خ`�	 ال �2 ال�	ذة و ال�Q���	ت او
           

B  - �2 ال A�Q�       ال���ف ��U م	ه$ 4�� ذا�� ؟آ�! �2
     U�2� 	ت �1$ن م	k�Fج 	�`Rال JQس U�� $ج���5 ال�م$�E	Dو ال� �2� �
  واس�	ت ال_ا��  و م� ��� أه��	 ه
	ك ال�D	5E ال
  
1 – �� �2
  ال�D	5E ال
  DAUSSET.Jن�	cE أ�.	ث  - أ

 �1��J.DAUSSET �
  ه	�' ال k�F	ت.  �4	ء ج��A الR`�	 ال�
$اة  م� ال�1! �� وج$د جk�F	ت ��1954U و م2	���' س
 � �2
 ���1 م� �.��� م	 �U�2 ال�D	5E ال
2� �� و �1$ن م	 �U�2 ال��آ3 ال�E��2 ل��`ؤم ال

Le complexe Mageur d Histocompatibilite CMH   ou   Human Leucocyte Antigens HLA      
     Le marqueur du soiال_ا�� ه	�' ال�0و��
	ت واس�  و ����0 ه_ا ال��آ3 أو

  CMH أص5 ��و��
	ت  -ب  
 �� �1.�
� اdن2	ن ��CMHآ�3 ��و��
	ت ��   

 ��Dال_راع ال� U�� ت �$ج�	ن م� ال�$رث	�  م �$�
 �p0Dت  : 6ل�	م� ال�$رث �م �$� ABC �� �1.��    

!  CMHجk�F	ت Dم� ال I ت	م� ال�$رث �و م �$�   

DP DQ DR  3�آ�� �� �1.�   ��CMHو��
	ت   �
!
Dم� الII . 51� U�� $ج�� 	�1$ن� �آ5 م �$� F����  
  و م�2	و��   C10 C5 B13 B4 A6A1 :��ة ��`ت 

  ن' �$ج� ال�`���r وه1_ا و ن:�ا ل���د ال.��`ت �. ال2�	دة 
                                                                                                    .م� ال��آ�0	ت ال$راث�� 

   
  CMHدور ��و��
	ت  -ت

�$زع ��و��
	ت �CMH ���
  : إلU ص
- !
Dت ال	
  .  �$ج� ��U سJQ ج��A الR`�	 ال�
$اة    I  CMH I ��و��
- !
Dت ال	
��� II    CMH II ��و���	
  .�$ج� ��U سJQ ��7 الR`�	 ال�

   CMHدور ��و��
	ت 

� م� ال�0و��
	ت ال2��$�`زم�� �� ج��A اdن 2� � Fئ أ�� �DDR�0���ات و ���0= آ5 ��0��� مA جk�F� إلUن��F	ت م�� CMH  

!
Dم� الI.  3ج� ال��آ	�� ���0�� -CMH  �0Bم�ا ����� CMH-ال��آ3 ��0��� ه_ا إلU سJQ ال�R�� و ��	
 م� �Wف خ`�	 م
   :م�DDR� و ه� ال���	و�	ت 

	ل� ��ض م�آ3-       ��   ��0���-CMH      '��� ف���0�� ل� ��آ3 ���5 ال��0�� ال$راث� ل� �
$م ال�R$ي ��� U�� ي$�.�   
 ����	
�c �� ذلu إس� 	�� م
��  .      ال���	و�	ت 

    -U�� ي$�0���  ام	 إذا آ	ن ال��آ3 �.��     ��	 �   م�آ3 م� �Wف ال�R�� و ن	�c �� ��0�� خ�0ه	 ال$راث� �rن' ل� �.�ث إس
���        م�	
. 

   خ`صـ� -ج
��� م	 �U�2 ال�.�دات ال�2�j	د��51��CMH ال0�0���ات ال�� ���k�F � =0	ت �	
    و ال�� �302 إس� 	�	ت م

Les determinants antigeniques � �E	ن آ	إذا آ �د�	j��� ��U ��ة م.�دات م2$�� �B �  . و ه1_ا �rن م$ل� مj	د وا
�    CMH م	ه$ 4�� ذا�� ��5j م	 ���;' ال�`R	 ���4 U	E�	 م� ��و��
	ت ��5j ن ال �2 ����ف ��rUو ��U ال��$م 

    . Les determinants moleculaires du soi �1$ن �D	5E ن2� �� أو م.�دات جk�F�� ل�_ا��CMH ��و��
	ت  أن ل_ا ن�$ل
  
2- E	Dـ$�ـ5 ال�مـال��  
  U�� ��$��rن ال��1	ت ال.��اء �	��0	ره	 خ`�	 ��ونCMH ال_ا�� وه� جk�F	ت واس�	ت�4	E�	 إذا آ	نw خ`�	 ال �2 ال�
$اة �   

�� ��U واس�	ت خ	ص� ��	 ) CMHو�	ل�	ل� ل�g ل�	 جk�F	ت (ن$اة $�    ��U �$ج�  جk�F	ت  �� ' ال$اس�	ت ه� �0	رة �ه	.  �
  و �D��� ال
:	م ر�Fوس  ABO' ال�D	5E  ن � �D	5E ال
:	م �وم� ��� أه� ه	.�4	E�	 و �1$ن م	 �D�� U�2	5E دم$�� 

 .facteur Rhesus  
   ABO ال
:	م �D	5E -   أ

���  جk�F	ت�$ج� ��U سJQ ال��1	ت ال.��اء ال�م$���	
ه	�' ال k�F	ت ه� .  ����0ه	 ال �2 آ�$ل� مj	د و ��� ;�ه	 إس� 	�� م
���	 م$رث� م.�$ل� ��U ال_راع الQ$�0�5	رة �� ��و��
	ت و آ��1$��و��
	ت  �1.�� �p0D9 ل�U�� ت  و �$ج�`�� : �51 ث`ث 


.� O م�2	و�	 ال2�	دة وال.��B 5  و Aال.����� �  . م
و���1 ال�1! �� ال�D��� ال�م$�� ل�dLANDSTEINER 1901   . {Rول م�ة م� �Wف  اآ���w ه	�' ال�D	5E ال�م$�� 

������Q�:  
         2 

 



        
  

  

                                                                                                     
  �0�� ال �ول ال�	ل� 

  ��2�� ن�	cE اNخ�0	رات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
��5 ج5 ��	دي ال�R	�W ال
	� � �� ردود أوم� ���	
   ال �	ز ال�

   ا� 	| م$ل� ال�j	د ال�$ج$د ��U سJQ ال��1	ت ال.��اء 
    1911 س
�  OTTEMBERGو;A   ماث
	ء �.	�B ال�

��j ��م �� آ��	ت ��اء ��	 �� ��  B	��ة �.	�B ال�م و ال
�$ي مU�� '�D مj	دات أج2	م ;� ال��1	ت {خ_ مj	د   م$ل�.�   

  . ال.��اء ال�.�$ن� 
  

�D��� ال
:	م ر�Fوس – ب Rhesus 

 �
���U �4ار .  و ه$ ن:	م ج� م��� WIENNER  و  LANDSTEINERم� �Wف 1940اآ��! ن:	م ال��Fوس dول م�ة س  
�� ��آ�0�	 م$رث� م.�$ل�  ABOم$ل�ات مj	د ال
:	م  �1.�� ��
  �$ج� آ_لU�� u سJQ ال��1	ت ال.��اء جk�F	ت أخ�ى ��و��

 �p0Dال U��1 .  ه� ���Dآ�3 ه_ا ال�0و��� ن�$ل أن ال��� �� ��Rhesus +  	�ل Fو ن�م Rh+ل أن$�
�	ل� 4�	��	  ��    و 
  .  - Rhل�	    و ن�مRhesus - Fال�D��� ه� 

��ان -Rh إذا �Fوجw ام�اة م� �D��� :ال.$ادث ال���Q0� ��	م5 ال��Fوس	ل�� ��A أث
	ء ال.�5 BNا '�	��   رج5 ن�Q' ال$راث� م
Rh+//Rh+ نr���$ن إلU ال�D��� أ 
�Fع ال����� ���2ب و‘�
� و;A ال.�5 اdول   .  +RhوHده	 س�
��7 ال��1	ت  �
�م	 �

��� خ�Q�� ;�|.  ال.	م�� ل�	م5 ر�Fوس م� دم ال.��5 إلU دم اdمال.��اء�	
��Dف ه_ا ال�	م5 آ�$ل� مj	د �bدي إلU اس� 	�� م�  
Uإل uدي ذلb� و ���1 أن ��
��ق مj	دات اdج2	م ;� �	م5 ال��Fوس ال����� و ���2ب الU دم ال R� ن�	و خ`ل ال.�5 ال@  

�.�ث ج��  و �� إW	ر ال$B	�� م� ه_| ال.$ادث �.�� اdم�	ت �$ر أول وHدة ��5D خ	ص �.$ل دون ��آ�Q .3� دم$�� ���1 دم' 
  .مj	دات اdج2	م ;� �	م5 ال��Fوس 

�	ج– 3
�  إس
�X ���' و م	 ه$ 4�� ذا�� ���Dى ل' 	.��2�A�Q ال����F ��� م	ه$ ذا�� � ���	
  ا���	دا ��U م	 س0^ ��0�� أن ال �	ز ال�

	 ���� �	س�	
��� ؟ و آ�! ��� ؟  . �� م�	
��	ه� ه	�' اNس� 	�	ت ال�  
                                                                                                                                                       3  

  
  

 

 



II- ه$ ذا�� 	ع ال �2 �� م	�   وس	5E د
�� ����	
��� �DB إ�	د�' أو إ�Q	ل م��$ل' و ه
	ك ن$�	ن م� اNس� 	�	ت ال��	
�� ل�	 ه$ 4�� ذا�� �	س� 	�	ت م�	
  �Dى ال �	ز ال�

��� 4�� ن$��� �	
��� ن$���) 0W���� (  إس� 	�� م�	
  ) .م1�02� (  ذات ذاآ�ة و) B	��� ل��1�!   ( و إس� 	�� م

  A – 4�� ا ����	
   ل
$���اNس� 	�� ال�
      ����	
��� ال.$اجF ال0Q���� ل� �2 و ��7 الR`�	 ال��	
���j ه_ا ال
�= م� اNس� 	�� ال��.  
   ال.$اجF ال0Q���� ل� �2 -1    

   ��@5 ه	�' ا�4d�� و  ال �� وا�4d�� ال�R	�W� ��5D ال$س= الR	رج� �� ال$س= ال�اخ�� ل� �2 :        $اجF م�1	ن�1��  
  .                          و ال �� $اجF أم	م دخ$ل ال �اث��          

   ��E	���آ Fاج$�j�� ���1 أن ���5 ��7 ال �اث�� :         ���0W ال��ق ذو  .  
�$ي ��U ل�Fوزوم	ت 4
�� �	ن��F	ت .� ��W	Rازات ال���Nب وا	5 ��7 ال �ا                                  ال�م$ع و ال���  .ث�� ��

                                   ال.�7 ال���ي ���1 أن ���5 ال���� م� ال �اث�� 
�� ال �2 :      $اجF إ�1$ل$ج��   ���� ���� اdن0$ب  E.Coli(  إن ال��$رة ال10����� ال���	��� 4�� ال���;� ال ����  

 ��j�)                                  ال	س�	3 دورا أس��� g�	
��� م�	وم� ال10����	 اdخ�ى و ذلu �$اسQ� ال .  
�	ن ���1 d7 ا�� ���اث �1$ن م	 �U�2 إس� 	�� إل��	��� م.���لdم� ا �س��2 Uدي الb� و F' ال.$اج�	ق ه��R� اث�� أن� �.   

     2- �	 �   �ـ�ـ� اNل��	�ـاNس
 ��W	Rال� ��4�dى ال �� أو ا$�	ل� ج�ح ��U م2 ��  

  : دخ$ل ج�ث$م �.�ث إل��	ب م.�� ����F ��	 ��� و إث�
  ).إ��ار(  إر��	ع ال0D�3 ال�م$ي م.��	 -
    إر��	ع ن�	ذ�� ال����ات ال�م$�� ل��ور م$اد �`زم�� -

  ) .إن��	خ (    الU ال
c�2 ال�D	ب 
��� و ه� م���دة ال
$ى ث� ل��	و�	ت-�	
    إن2`ل خ`�	 م

  . �:	ه�ة اdن2`ل 

��=  - أ���E	���1ال�$ام5 ال  
    ال��2�	م��+

��� �$ج� �	�4d�� ال�R	W�� ( ���ز ال��0
	ت �	
  خ`�	 م
  ه	�' ال�	دة �302. م	دة ال��2�	م�� ) و ال
c�2 الj	م 

  .��j	ء الU م1	ن ال �ح   ���د ال����ات ال�م$�� م.��	 و ار��	ع ن�	ذ�� �4	E�	 و إن _اب آ��	ت
 +��
  م �$�� ال1�

  ).إ2	س ��{م ( � ����ات ال0�0��� �`زم�� ���A م� ن�	ذ�� ال����ات ال�م$�� و ���c ال�2��0`ت ال.2�� ه� �0	رة �
 +���1�   �	م5 ال

����  ) C13  إلC1Uم� ( ��1$ن �	م5 ال���1� م� ��ة ��و��
	ت Rم �داخ5 أن2  	�آ�0�� ��   :و �302)  آW‘ �0.	ل( �
   .( C5a ) إلU م1	ن اNل��	ب   إن _اب ال���0�	ت و آ��	ت ��j	ء- 
   ) . C3b(  ال�@U�� w�0 ال �ث$م ل�2��5 ال���0� - 
 - �E	�p$م ال �1$�� م�آ3 ال�  CAM  Complexe d attaque membranaire 	����  .  ل@�3 أ�4�� ال10
 -��  .7 مj	دات اdج2	م ل�2��5 ال���0� �ون مA �	  ال
  ءاNن _اب ال���1	�E ل���1	ت الj�0	 -ب

	ل� ج�ح ��U م2�$ى ال �� م@` ���ز ال��0
	ت ��   
  . م	دة ال��2�	م�� ال�� �302 إن _اب آ��	ت ��j	ء 

 ���1�   �302 إن _اب  C5a آ�	 أن �	م5 ال
    م���دة ال
$ى ذات س��$�`زم :وه�   آ��	ت ��j	ء 

  م� ن$ع ل_ا ���U م.00	ت) ��ة $�D`ت( ج� م.30
  0$�� ���1	ت ��j	ء ذات  م�H�Neutrophilesت  ـال�

   . ث� ���0�	 ال���	و�	ت Monocytesن$اة آ	م�� ���U و��ات 
  ال��0ـ�ـ�  - ت 

  ����0� ال �ث$م  ��Phagocytes$م ال��Hت و ال$��ات وه� �����	ت 
  : و ذلu ��0 ال��ا5 ال�	ل��

-�0@�2��0`تو ��� ذلA� u ار�0	ط ال �ث$م  أو اNل�D	ق �	ل �ث$م w ال��  
  w�0@�  C3b �	م5 ال���1�4�� ن$��� م$ج$دة ��U سJQ ال���0�	ت او 

  . �	ل �ث$م  ال���0�� م� اNر�0	ط��U ال �ث$م ال��ء ال_ي ���1 
�1$ن � $ة ������ pseudopodes إ	W� ال �ث$م �Lرج5 آ	ذ�� -�   ل

Le phagosome    
  .إدخ	ل ال� $ة ال���0�� إلU داخ5 ال���0� -
  وم	ت 4
�� ��$اد و إ��اغ م.�$اه	 داخ5 ال� $ة ال���0�� إل�.	م ل�Fوز-

                           4            

 

 
  

  

 



   :ه	�' ال�$اد ه� 
   .-NO   و H2O2   و    -O2   م$ا د س	م�  

  ���	B ت	��Fأن defensine ; cathepsine ;  azurocidine  

�5 ال �ث$م �� ال� $ة ال���0�� و �Wح اdجFاء -B رج	خ �م$j�4�� ال�  
  ���Rال.  

  م�.$#	ت 
��� ال���0� �	ن.`ل ال �ث$م ال�0��A  ل�1 ���1 أن
�	ن �dأ3�4 ا ��  

   :��Qأ 	Hت أخ�ى ر�4 ال���0� 
�� و س���� اس	��A أو س
$ات داخ5 ال� $ة ال���0��- 	����   ��	ء ال10

�5 ال���0�� B و ��� 	��� 	�W	ن! ن�L��- ���1 أن �2 .  

��� و ال��وق ال�م$�� و ال���	و��  -�  .إن��	ر ال10����	 م.��	 و F4وه	 ل� �2 ��� ن���	 م� �Wف ال���0�	ت ال�

 ���$
   1�non adaptatives$ن�	 B ��4	��� ل��1�! ) م�آ3 ال� $م ال�p	�E و ال���0� ( و ل�_ا ����F ج��A وس	5E ال��	ع 4�� ال
���وس , �1����	 ( �j	د أي م��	��� م��	 آ	ن0W w��� م$ل� ال ,�Q�  م�	 ���2 إن�`ت ��7 ال �اث�� م� م��$ل ه	�' ) س��� ,

��� أخ�ى أآ@� �Q$را �	
  .ال$س	5E و �� ه	�' ال.	ل� ���خ5 و س	5E م
  

B- ���$
��� ال�	
   اNس� 	�� ال�
     1-  ����	
   ال
$��� ال�R$��اNس� 	�� ال�


	��ال�1! �� ه_ا ال
�= م� ال -       أ�   
  )Bacille de KOCH ) BKداء ال52 م�ض خD� ��Q�3 اNن2	ن و ال.�$ان و �002' �1����	 �D� U�2�� آ$خ 

Mycobacterium tuberculosis  51 وه�� U�� ل$D.و ���1 ال  )!�jم ( U�2� و ��D_ة ال��لBCG    
Bacille de CALMETTE-GUERIN 	
    �BK� ;�  و �0�� ال$ث��� أس��' � 	رب ال�1! �� ال�

  

     
  

 + 	���� 5D.ال� cE	�
��2 ال  
�c م� ه	�' ال��Q�	ت ال� ��0�� ؟+ 
�  م	 ذا �2

  أج$��
�� ال� ���   S1 م$ت ال�Lر- 1 U�� ء	jال� U�� درة	B ��4 ���$
  . BK راجA الU إص	��' ��اء ال52 و�	ل�	ل� �	ل�
	�� 4�� ال

�BK .  A' اصJ0 م�
�	 ;�  ��ل ��U أن2 س���	 �� ال� ���  S2 ��	ء ال�Lر-��  ه	�' ال� ��� ��1! �� خ	ص�� ال
��0 م	دة م�
�� BCGو ��  .  
  .  �H$ج� �	ل�BK  5D ��ل ��U أن ال�
	�� ال�$ج�� ;� 3  �� ال� ���  S3 م$ت ال�Lر -

w ل' ه� ال�� ��Dت ل 4  س���	 �� ال� ���  S4 ��	ء ال�	ر -� ��   wjB ����	  و BK ��ل ��U أن ال���	و�	ت ال
�1! �
' ه	�' ال� 	رب ��g�2.� ^��W �� w ل�	و�	ت ال�� اصB w.0	درة :خ`ص� + � ����� ال�	
   إن اNس� 	�� ال�

 U�� ف������ ن$��� �� ��W^ وس�= خ�$ي :�U�2 ه_ا ال
$ع م� ال�
	��  .  U��                BK ال�	
  إس� 	�� م
                Reponse  immunitaire specifique a mediation cellulaire  RIMC   

  
  م	ه� ه	�' ال���	و�	ت ؟ -ب

     a – ��0�� � ت	�Qم�   
 ��
�p�� ��م�� الR`�	 اdم ال�� ل� �AjR ��� ل:	ه�ة  )Xأ��� ( ال����A ه$ ����7 ال1	�E ال.� ل.Fم� م� ا��d� م@` ال2�

��' ال.	ل� �	ل��ف م� ال����A ه$�ال����^ و �� ه	dا ��jع ال�	R
�5 الR`�	 اdم ال�$ج$دة �	لB .   
  .و�0�� ال �ول ال�	ل� #�وف ال� 	رب و ن�	E �	 .  م �$�	ت م� ال��kان �3 	رب ��U  �� إن 	ز
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�c م� ه	�' ال��Q�	ت أن إن�	ج
�  ن2

�� ��U م2�$ى ال
R	عB ال���	و�	ت�   
�� و إن�	ج ال���	و�	ت dا ��jال�T   
 ����  آ�	 أن .��� ��U م2�$ى ال�pة ال�2

   م2��5 �� ال�pةBإن�	ج ال���	و�	ت 
 ����  .ال�2

  
b – ت	و�	ن �1$ن ال���	م1  

�1$ن ال���	و�	ت ��U �4ار ج��A خ`�	 ال�م� ��jع ال�	R
   ��U م2�$ى ال
�� انB`Q	 م� خ`�	 أص��� dت . ا	و�	ال��� AjR� ����#و J0D� 50 أنB  

�� ��U م2�$ى اj�d	ء ال��آ�F� و ه�ل�
cj ال_ي� :   
�.$ل ل��	و�	ت اص��� إلU ل��	و�	ت -� -� ��dا ��jع ال�	R
   B ال

   .NKو ل��	و�	ت 
- �����.$ل إلLe thymusU ال�pة ال�2��- ��	ج� إل�' ل��	و�	ت ل   

   . T4 (CD4)  و ل��	و�	ت T 8 ( CD8 ) ل��	و�	ت 
��5 ال���	و�	ت  
� 	� jن ���B  و  T8 و  T4  و  NK   ال�م Uإل   

  .و ال��! و ال2	5E ال0���ج� و ال��� ال���	و�� و الQ.	ل 
  
c- ت	و�	أن$اع ال��� !��Rم   

   ) 2أن:� ���ة (   و ���خ5 �� ال�
	�� ال�Q�R� Bال���	و�	ت + 
   :  و �
��2 إلU ن$��� Tال���	و�	ت + 
   T و م2��U� CD4  50  �$ج� ��U سQ.�	 مT4  :�� ��b  ل��	و�	ت -   
     ������ف ��U ال��آ0��  3�  -  CMH II ة��	ت م2	و�	ل�� uآ_ل U�2و� .  
  T  وم2��CD8  50 �$ج� ��U سQ.�	 مT8  : U��� ��bل��	و�	ت   -  
    ������ف ��U ال��آ0�� 3� - CMH I.   
�� ��NK   ( natural killer ) Uل��	و�	ت + $�� H T    

`�$�  .زم ج� م.30 و ���	ون مA مj	دات أdج2	م و ل�	 س�
  

d - ؟ ��$�Rال ��	
  م	ه� ال���	و�	ت ال���خ�� �� ال�
   م�Q�	ت � ��0��    + 

  
@$ن ل� �$�� م� ال��kان ج��	ت دون م���� م�	� ��  

 �� LCM ) 	�	.2ب ال	��  )و ال����	ت ال���	و��  �� إل
uو��� ذل  
   .  T8ال���	و�	ت �� �Fل$ا إنB`Q	 م� ال��kان ال��

���� ل��kان ذات 
�	آ���$ا أن ال���	و�	ت ال�CMH    م�  
 =�
�5 خ`�	 م��
� �	ل.�� H-2KKال�� H LCMإذا Hإ    

 =�
   و �1$ن B ��4	درة  H-2KK آ	نw ه_| الR`�	 م� ال
  U��  CMH ال�j	ء ��U خ`�	 ذات T8 ه	�' ال���	و�	ت 

 =�

�g ال.�� م@` و ل$   H-2KB م� ال� �
   .LCMآ	نw م��
�	ج  + 
�  إس

�c أن' �1��H ل���	و�� 
�   أن ��	ج� خ��� م��
� �.�� T8ن2
   ال��R�  CMH  ن$�� لT م2��T8 50أH أذا آ	ن ل���	و�� 

 �
  ال���
� �.�- ���م م$ل� ال�j	د ��U سJQ ال�R�� ال���
    . U��– CMH �51 م�آ3 ��0��� ال.�� 

  
��� ال�R$��[ل�� اNس� 	 -ج�	
   �� ال�

��� ال
$��� ال�R$�� ��0 ث`ث أW$ار�	
�� ه	�' اNس� 	�� ال��  
  :j�
��_ W R$ر ال.- ث� W$ر ال�  .�� ث� W$ر ال
 a –  -.ر ال$W  Phase d induction   

51 ��0��� م.�$ل ال���0��  ���ض...) ‘ ���وس	ت ‘ �1����	 (  ����� م$ل� ال�j	د ���� U�� '
ال�����  وه	�' .�QB U�� CMH	 م
   U�2�Presentation d antigene ��ض م$ل� ال�j	د 
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�� ل���� ال���	و�� و الQ.	ل و خ`�	 Hن �ه	نg �	ل �� و   ال���0�	ت ال01��ة:ر;� ل�$ل� ال�j	د ه� 	إن الR`�	 ال�Dp�و الR`�	 ال
   .Bال���	و�	ت 

- �k�Fإن ج CMH Iات ن���0�0� =0��� ��0�� �� � �	 ADN  وس������ أو 	W  . ت	و�	ن ال���r�ل�	 م2��50 ��$م  LT8و ه1_ا 
( م$ل� ال�j	د   ���0= �0�0���ات ن	� � �� هCMH II�jإن جk�F� - . و ال0�0��� ال�.�$ل CMH I ���ف :�	ل���ف ال�Fدوج 

	����50 ����ف ��LT 4   U و ه1_ا �rن ال���	و�	ت..) ���وس‘ �1��  .ال�.�$ل   و ال0�0��� CMH IIل�	 م2
  
b – ��Rj�   W$ر ال
-U��� 	���	
   ��� ����� ال��ض ���ز ال���0�	ت وس�Q	 م

   LT4 ال_ي �bث� ��U ال���	و�	ت IL1أن��ل$آ�� 
   و ��.$ل  ��1	ث� و ��آ�3 أن��ل$آ�
	ت	 ال�2	��ة � ���

  . Tmال7�0 م
�	 الU ل��	و�	ت �_اآ�ة 
   QMAF	 [خ� ���U � وسLT4 ���ز ال���	و�	ت -
���ون = �	م5 �
��= ال���0�	ت ( ��  ه_ا )   IFNأن

  ال$س�= �
�= ال���0�	ت �.�- � ���	 ���A م� �����
  .��ض م$ل� ال�j	د 

��	 � وسLT4 آ�	 ���ز ال���	و�	ت ال�2	��ة -�	
  Q	 م
   ال��LT8 ال_ي �bث� ��U ال���	و�	ت IL 2[خ� ه$ 

  ��وض م� �Wف ����U�� w ال�.�د ال�2�j	دي ال�
   T8 و ����ق الU ل��	و�	ت LT8ال���0�	ت �.�- ��1	ث� 

   LTC و ل��	و�	ت م��1� ال�`R	 �Tm_اآ�ة 
  

c – _ـ�ـ�ـ
�  W$ر الـ
 	�`Rال �1��ت م	و�	�2= ال����LTC�
����	 ��U الR`�	 ال���   

  وآ_لu) آ�D�� ال52 م@` (  ال�R�j$��  �	ل.�	ت أو ال10����	ت
  �W	ن�� أو خ`�	 �j$ مFروع و ذلu ��� ال���فالR`�	 ال2

 	��0��  . Tال�$زدوج ��5j م2
 	�`Rال �1��ت م	و�	5 ال����� �ل�]LTC  

    :  [ل�	ت3ه
	ك 
�^ أ�$ن	ت ال1	ل2�$م ���LTC ���ف ال���	و�� + ���  Ca++Uال   

  la perforineداخ5 ال���	و�� م�	 �bدي إلU إ��از ال0���$ر�� 


�	 و ��� ال�R�� ال��ف  �� ال.�F ال0��� �E	�p.دة �1$ن	' ال��	ه  
�^ ��0ه	 ال�	ء و اdم`ح ��
$ات �� �4	ء ال�R�� ال��ف �B  

 � �
��  .ال���ن�� م�	 �302 خ�` �� ال�$ازن	ت ال�اخ��� ل��R�� ال��ف 
�5 ال�R�� ال��ف LTC �.��� أن��F	ت B	��� م� �Wف ال���	و�� +��  . ��خu�� �0� 5 ال�
$ات ل
�5 ال�R�� ال��ف  �des lymphotoxines.�� آ_لu م$اد س	م� + �� .  

 ��	

' آ_لu م$ت م$ل� ال�j	د ال�اخ�� و إن�1	�' ل�J0D ��;� ل�Lث�� ال���0�	ت و ال�� c�
  و ه1_ا ��$ت ال�R�� ال���
� م�	 �
��Q�Rال.   

  ؟ �
� ��� خ`ا�	 ال �2 ال�2��� و الR`�	 ال��8LTآ�! ���F ال���	و�	ت  -د
��	�5 ال���	و�	ت � ����	م�� ل0�0���ات ال_ا�� م���Q� ب مA خ`�	 س����� م����Tأث
	ء ������	 �� ال�pة ال�2 CMH.   

 50���	ل���	و�	ت ال�� ��0ي ��	�` و ار�0	W	 م��Q	 ��$ت و �U�0 ال���	و�	ت ذات م2T ات ال_ا�����0�� A5 م�	��� H  .و ه1_ا  
�� ان��	ء ل��	و�	ت � A5 م�	��� 50��	م5 ل0�0���ات 4�� ال_ا��CMHذات م2.  
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  م�.$#	ت 
   و �	ل�	ل� ��� م$ج�� ;� الR`�	 ال��  �antigene interne مj	د داخ�� ل
	�� ال
$��� ال�R$�� �1$ن م$ج�� ;� م$� إن ال-

 '
j�.�   ) 	����  ..)خ`�	 �j$ مFروع ‘خ`�	 �	ذة ‘���وس	ت ‘ �1
��ازا��	  7��antigene externe م$ل�ات ال�j	د �1$ن خ	رج�� إن -r� 	�`Rال U�� ث�b� ت (  و	
  ..)�W���	ت‘�1����	ت ‘س��

��� م$ج�� ;� م$ل� ال�j	د م0	��ة و ه_ا ال
$ع م� ال�
	�� ه� �	
    أو ���وس	ت و �� ه	�' ال.	ل� � 3 أن ���خ5 و س	5E م
 ��Q�Rال ���$
   . L immunite humorale.ال�
	�� ال

  
2 -  ��Q�Rال ���$
��� ال�	
   اNس� 	�� ال�

   ال�1! �� ه_ا ال
�= م� ال�
	�� -      ا
  ' ال�2�
	ت �Lث��ه	. �� ال$س= ال�اخ�� ل� ���une toxine  �2ز ال10����	 م$ل�ة ال�2�� آ�D�� الF1از و �D�� ال�������	 س��� 

 و ه$ س��� وه� أي ��� �Bر�'  une anatoxine�� إنB`Q	 م� ه	�' ال�2�
	ت ذو�	ن و ��U�� .j.� �1 الR`�	 و �302 ال��ض

�� و ذلr� uخj	ع ال�2�� ل�Lث�� ��7 ال�$ام5 آ	ل.�ارة و ال1.$ل و ال�$رم$ل ��  . ال���;� و Hزال �.��X ���ر�' ال�2


	�� ال�$ج�� ;� الF1از�و �0�� ال �ول ال�	ل� � 	رب و ن	E �	 ل��1! �� ال.   
  . �$م 5D�� 15 ال���� ال@	ن�� �� ال���� اdولU م� آ5 � ��� م�ة �5D إلU : م�.$#�

  

  
  �2	ؤHت

  م	ذا ��@5 س��� الF1از �	ل
02� ل��	ر ؟+ 
 +�� �   اdولU؟�آ�! ���2 ن�� � ال
�	ج' م� ن�� � ال� ��� ال@	ن�� ؟+ 
�  م	ذا ���1 إس
  آ�! ���2 ن�� � ال� ��� ال@	ل@� ؟+ 
�1! �
�	 ال� ��� ال@	ل@� ؟خ� م	ه+ � ��  	ص�� ال�
	�� ال
�c م� ن�� � ال� ��� ال�ا��� ؟+ 
�  م	ذا �2

  أج$��
  . الF1از م$ل� مj	د  س�����@5+ 
��� 4�� ال
$��� B ��4	درة ��U ال��Dي ل�2�� الF1از م�	 س30 م$ت ال�Lر �ن��2 ن�� � ال� ��� اdولU �1$ن ال$س	5E ال+ �	
.  

' �_و�	ن الF1از �
 أصJ0 م S2إن ال�Lر +�  و �	ل�	ل� �_و�	ن الF1از ه$ م	دة م�
�� . �	 ;� س��� الF1از ��� 
 + 	�������� ال�$ج�� ;� س��� الF1از 4�� ص	ل.� ل��j	ء ��U س��� ال��	
  ن��2 ن�� � ال� ��� ال@	ل@� �1$ن ال$س	5E ال�
�1! �
�	 ال� ��� ال@	ل@� ه� + � ��  ��  ال
$�:الR	ص�� ال
�$ي إU�� H جk�F	ت و ه	�' ال k�F	ت إن+.�H 5Dن ال�d ��k�Fج �0��W 	�از لF1;� س��� ال ��ال�$ج ����	
   ال$س	5E ال�

  .ه� �0	رة �� أخ`ط  
  خ`ص� 

�c م� ه	�' ال� 	رب أن ج�2 ال�Lر أن�c جk�F	ت إس�Q	ع ان �5Q0 ��	 م��$ل س��� الF1از 
�  و ه	�' ال�$اد ه� مj	دات . ن2
  . ال�
	�� ال
$��� ال�Q�R� �U�2ن$��� ;� س��� الF1از و ه_ا ال
�= م� ال�
	�� ال_ي ��� ��j	دات ال 2	م ج2	م أ
  

�� مj	دات اdج2	م و أن$ا��	 –ب �   


�� ال� �ة ال1���	E�� م� �� w
��� ل� �$�� ال��1$ن	ت ل_ا. �5D ��و��
	ت ال�5D و B�	س ن02��	 م1
��j	دات اdج2	م �  
U�2�  ����	
 : س`س5 ��و��
��u���4 مj	دات اdج2	م �
�� أس	س�� م1$ن� م�   .Immunoglobulines Ig آ��$ن	ت م

   و FAB م$w�0@� AB م$ل� ال�j	د �U�2 م$AB : م��Q0� آ�	 ���u م$L ���B و س��2�	ن خ����	ن Hس��2�	ن ث����	ن 
 AB$مFc `@ت م	ل���0�	آ ����	
  . ل��@U�� w�0 خ`�	 م
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   إن�	ج مj	دات اdج2	م -ت
    a – ��0�� � ت	�Qم�   

   .�0�� ال$ث��� ج	ن0' #�وف إن�	ج مj	دات اdج2	م
�c م� ه	�' ال��Q�	ت ؟
�  م	ذا �2

�c ان إن�	ج 
�  مj	دات اdج2	م ��3�Q  ن2
  . و خ`�	 �	ر;� T و �B�� ال���	و�	ت ��	ون 

 b –  ت	و�	1$ن ال����B   
1�32 ال���	و�	ت �B����� خ`ل م��	
   آ�	���	 ال�

��dا ��jع ال�	R
�� ��U م2�$ى ال� ��  ال
cj ال
	�.Qس U�� ��:� -�.� ��أص� 	م� خ`� 	B`Qإن  

 ��.Qم س	دات أج2	j0`ت و م��    IgD    وIgMم2
    IL3 و L� w.� IL7ث�� CMH IIو واس�	ت 

��dا ��jع ال�	R
   .BGCF و ال�pة ال�2���� و ال���زة م� �Wف ال
c –م	ج2dدات ا	jج م	�  م�ا5 إن

  W$ر ال.-     + 
���ف ال���	و�	ت �    B د	jم$ل� ال� ��.Q2م ال	ج2dدات ا	j5 مj��  

  ��� ����� م$ل� ال�j	د م� �Wف ال�`R	  IgD  .  أو  IgM م� ن$ع 
  ال_ي  IL2  ال�2	��ة ���ز ه	�' اdخ��ة  LT4ال�	ر;� ل���	و�	ت   


�=  ال���	و�	ت � B د	jل�$ل� ال� �ن$�� ��.Qم س	دات أج2	jذات م .  
   .LT4 5j�� CMH II م$ل� ال�j	د ل���	و�	ت B آ�	 ���م ال���	و�	ت 

 +    ��Rj�  W$ر ال
  B ال���	و�	ت � �5   ال_ي  IL4ال�.22�  LT4 ���ز ال���	و�	ت -   
�1	ث�      � .  
  ه	�'ل_ي � �5   ا IL6 ال�.22� LT4 ���ز آ_لu ال���	و�	ت -   

���ق إلU خ`�	 م��زة ل�j	دات اdج2	م  ال�� �1	ث�ت Bال���	و�	ت �  
  U�2�: ت	م�F�� plasmocyte  .  زم`�$����F الF�0م�	ت �2��  

  ‘�10� س��$�`زم��     (   4
� �	ل�j�	ت ال���خ�� �� ��آ�3 ال�0و��
	ت
   )ر�0$زوم	ت‘ $�D`ت ‘  م��$آ$ن�ر�	ت 
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  W$ر ال�ـ
��ـ_+ 

   �	ل
02�5���14 ال��0�� ال$راث� ل�$رث	ت م$ج$دة ��U الp0D�	ت ���ز الF�0م�	ت مj	دات اdج2	م ال
$��� ل�$ل� ال�j	د 
�� � ��A ه	�' اLd �	ل
02� ل��2�2� ال�R��� 22 أو 2 و ��U الH  �p0Dل��2�2� ال@����� cj
  جFاء ال �
��  و خ`ل م��� ال

 ���Dال ^��W �� . 1$ن م���� ال�2�2� ال@���� � ��1.�   . V  و D   وJ و C اجFاء 4�	ل�$رث� ال�
  

  الF�0م�	ت و�0�� ال$ث��� ج	ن0' ن02� مj	دات اdج2	م 
  .ال�$ج$دة �	لQ.	ل  

X أن �p�� ن02� مj	دات اdج2	م ال���زة �$ازي`� ��p�  
  . ��د الF��0م�	ت 

   	ن ��د الF�0م�	ت ج� م���A آ��	 آ	نw ن02����1	 آ
  .آ_لu مj	دات اdج2	م ال���زة ج� م����� 

  
  
  
  
  آ���� ��5 مj	دات اdج2	م -ج
    a – ��ل م��$ل س�	Qإ�  

	ل�إ��از س��� م� �Wف �1����	 آ�D�� الF1از م@` ��  
���ف ���' مj	دات اdج2	م dن�	 أن� w خD�D	  ;�ه	 �  


��	 م� ال�@U�� w�0 ال�2��0`ت ال�R$��ث� ���0= ��	 ��  ل
  و �$B! م��$ل�	 ال���ض ��.�ث ���1ه	  ل��1$ن 

 A�
  ��� ذلu ��$م ال����0� complexe immun .م�آ3 م
 w1$ن� ��  .����0� ال��آ0	ت ال�
��� ال

  
   
  

  
b – �:�.ذات ال� 	����  م.	ر�� ال10

�� ال�1$رات ال��$E� ��U جk�F	ت س��1� ��U م$��	�����0 إن�	ج مj	دات اdج2	م . م�	 ��
A ال�D	ق ال���0�	ت ال01��ة ��	  .�:
 	��B$5 مj�� خ��ةd' ا�	0= ه��� ���$
 ���U�� FC =0 ال10����	 م�	 ��
��	 م� اNر�0	ط �	لR`�	 ث� ��5j ال�$FAB ABال
   .�1$ن وس��� ر�= ��� ال���0�� و ال10����	 ' ال.�� ���j	دات اdج2	م �� ه	 .مj	دات اdج2	م �	ل���0�� ل�2�5 ال���0�

�� اdخ��  	����  .آ�	 ���1 ل7�0 مj	دات اdج2	م أن �$B! ال�0	دHت ال10����� ل��$ت ال10
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c – 	�.ال A
�.	م الR`�	مBة م� إ  

  ���1 ل�j	دات اdج2	م ان �$B! ال��	�`ت ��� ال�R�� ال��ف     + 
  و دخ$ل ال.�� ��) إل�D	ق ( م�	 ��
A م� إس� _اب  ال.��  و       
        ���Rال  �5 ال���0��ل� �2	�  .و �	ل
  ج2	م ���	ون مA �	م5 ال���1� أن ����1��d5 ل7�0 مj	دات ا     + 

�� الFآ	م م@`(        ��7 ال.�	ت  . (  
	ل� دخ$ل ال.�� إلU ال� $ة ال���0��      +  ���rن ) خ��� �	د��(   

 �
       مj	دات اdج2	م �J01 ��	�5 ال.�� مA �4	ء ال� $ة م�	  ��
A �.��� ال.�7 ال
$وي ال.�$ي �� س��$�`زم ال�R�� ال���
d   - م	ج2dدات ا	j�� �Q0ال��� ��$�Rال ����	
  ADCC : اNس� 	�� ال�

 U��� ت	و�	ج� ��7 ان$اع م� ال���$�   NK  ) Natural killer ( p� م �$ج�	ج2dدات ا	j0`ت ل���   �IgG	E�	 م2
�5 الR`�	 ال�	ر;� ل�$ل� ال�j	د ال.�$ي B A�Q�  ).خ`�	 س�W	ن�� (و آ_لu خ`�	 �	ر;� ل0�0���ات ال_ا��  )5j��CMH (   و �2

   
   ال_اآـ�ة ال�
	�ـ�ـ�ـ� -3

��� اdول�� �	
  ل�1 خ`ل اD�N	ل ال@	ن�. ل� �� ج��A ال.	Hت ��	خ`ل أول إ�D	ل ل� �2 ��$ل� مj	د م��� 1�H$ن اNس� 	�� ال�
 ���	
��� ال@	ن$�� �$ر�� و ��	ل� و آLن ال �	ز ال��	

�g م$ل� ال�j	د �1$ن اNس� 	�� ال�� ‘ X�  اD�N	ل اdول ��$ل� ال�j	د‘ 

 ����	
�� ��U ذاآ�ة م$�    la memoire immunitaire. أي �
  
��� الR	W��ا - أ�	
  ل_اآ�ة ال�

w
إث� إ�D	ل أول ��$ل� ال�j	د و ��� اD�N	ل ال@	ن� �
�g م$ل� ال�j	د م� ال.D$ل  م�	��ة ن02� مj	دات اdج2	م �� ال�م  م1
�	cE ال�0�� �	ل$ث��� أس��'
   .��U ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��� ال@	ن$�� �� اdول�� �1$ن�	  : �A	ل
02� ل�$ل� ال�j	د �	
��! اNس� 	�� ال�R� :   
�$ر�� - :-��c ال �2 مj	دات اdج2	م 	H م�	 ���1 م� �	�� ال �2 و ال�j	ء ��U م$ل� ال�j	د 50B #�$ر أ��اض  
� 

  .ال��ض
-��$B  : ال �2 ل��ة ��	�� � م����� م�	 ���1 م� ال�j	ء ��U م$ل� ال�j	د و م
A إن��	ر| و 
 �1$ن ن02� مj	دات ال 2	م ال�

  أW$ل 
 - ���� إن�	ج مj	دات اdج2	م �  أم	 خ`ل اNس� 	�� ال@	ن$��  IgMأن�	ج مj	دات اdج2	م م� ال
$ع  خ`ل اNس� 	�� اdول�� ��  

  .�1@�ة    IgG  م� ال
$ع 
    ذي ��ل! B$ي مA م$ل� ال�j	دFABم$AB  ل�	  خ`ل اNس� 	�� ال@	ن$�� ��� إن�	ج مj	دات أج2	م -
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��� �Lن�	
 �� ال����^ و �U�0 ل��	و�	ت �_اآ�ة     B�� ل�س� 	�� اdول�� ��$B! ��ة ل��	و�	ت R' خ`ل م��� ال��2��j ال_اآ�ة ال�

  �.�- خ`ل اNس� 	�� ال@	ن$�� �1$ن ه	�' ال���	و�	ت ه� أ�2 خ`�	 �	ر;� ل�$ل� ال�j	د آ�	 أن ال���ف ��U م$ل� ال�j	د 
���ة �� ج��A أن.	ء ال �2 ال�
 B' ال���	و�	ت ��1$ن أس�ع ن:�ا ل1@�ة ه	.  

  
��� ال�R$�� -  ب�	
  ال_اآ�ة ال�

   #�وف و ن�	cE � 	رب ان Fت ��0�U�� ال$ث��� ج	ن0'
7��� ال� ��� ال@	ن�� ر A
��kان �.�- أن ال�Lر ال��  

   ال_ي ���U ل��	و�	ت م� B2ال��Q ���2� آ�	 أن ال�Lر 
�� ال� ��� L�B1ر ال ���2� ��Q7 ال�   .3 ال��
�B A ر
  

��� ال�$�R� �Lن' خ`ل م��� ال�Rj�� ����2 ال_اآ�ة ال�	
  
�$B! ��ة ل��	و�	ت �T4  و  T851��   �� ال����^ ل
  ��1- ه	�' ال���	و�	ت �� ال �	ز  .ل��	و�	ت ذات ذاآ�ة 

  ال�وران� وه1_ا و �� �د دخ$ل ن�g م$ل� ال�j	د �1$ن
��� ج� س�����	
  .م��� ال.- ج� DB��ة واNس� 	�� ال�

  
III – �خ`صــــ  

�� ال.�	ظ ��U ��	م�� ال �2  ���	
��$ ج�	ز م
:� و ����5. أي ��م وج$د أي �
�D أج
�0 ��اخ�' ���1 دور ال �	ز ال�  
   :��U ال�
	ص� ال�	ل�� 

  .)خ`�	 �	ر;� ل�$ل� ال�j	د   ‘ Bل��	و�	ت ‘ �����	ت (  م2��50 ��1! �� ال�p��ات ال�� ��Qأ�� ال �2 -
  ) أن��ل$آ�
	ت ‘ ��ض م$ل� ال�j	د ( رس	ل ال�0R ال_ي �
�U�� L م2�$ى ال�2��50  ج�	ز إ-

�	 �$اسQ� ال�2��50  ال�� �� ال�1!  ج�	ز م
�_ �J.D ال�p��ات-� ) ����� ‘ _��
�  )م��� ال
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