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 IMMUNODEFICIENCYالعوز المناعي 
تعتمدددقمومةمددجقم لمددمق ممددررمتقم مددرضق اددهقزم امددجقم للددمزقم مخددم هقففددل قة دددةثق اددلقمددمقزددهقأ قمددنق خم ددرق
م للمزقم مخم هققدقمؤد قإ ىق ةمقبق طمرةق اهق  جقم عمئلقرممقزهقذ كقةمدمئلقم ددزمعقرمدرقم  م دجقملدلقم لاددق

م مةلدةدةقزدهقم و دمرمتقم لةمئمدجقةزعم مدجقم م دمدمتقم لدرملممقملدلقم  ممدةزمم قةمألرشمجقم م مطمجقةزم امدجقمألدددمبق
ةرم خظرقإ ىقم طرمعجقم معودةق اللمزقم مخدم هقزرتدم هق دمسقمدنقم  رمدبق  دةلقإ طدمبقةممدعجقزدهقم للدمزقم مخدم هق

منق الققش صقةدةقمعمخىق055تفةنق اىقشفلق ةزقمخم ه قزهقم ةالممتقم مت دةقمألمرمفمجقمادقش صقمنقفلق
زددهقللددمزمقم مخددم ه قةمعتودددقرةلددةدق ددددقمفرددرقمددنقذ ددكقرفلمددرقمفتمددبق اددلقمددمقزددهقللددمزمقم مخددم هقرعدددقم ددةالدةقدددذمق

قم  الققدقمفةنق مررقأةقدمئمقةم ذ قتفةنق هق ةمقبق طمرةق اىق  جقم فرد 
ةخدددمتقمدددنقم ددددثقم عدددةزقم مخدددم هقزدددهقأ ددددقأةقرعدددضقأةقفدددلق خم دددرقم للدددمزقم مخدددم هقة فدددنقرشدددفلق دددممقأررددد قمف

م مفةخمتقم رئمممجق اللمزقم مخم هق مدتًمقممقت مبقر القأةقم دثقرلمقم عةزقم مخم ه قةدذمقم مفةخمتقم تهقت مبق
رم عةزقم مخم هقدهقم مخم جقم  اطمجق)م اممفمةممتقم رمئمج( قم مخم جقم  اةمجق)م اممفمةممتقم تمئمدج( قم اممفمةمدمتقم رمئمدجق

خددمتقم مددتممقأةقدددذمقم مفةخددمتقلممعلددمق قمومددمقم عددةزقم مخددم هقإ ددىقخددة منقمألةلق اوددهقةم تمئمددجقمعددم قم راعممددمتقةمفةق
(congenitalقلمخمتقرمرقطرمعمجقألخمءقم  مل قأةقرمربقةرملجقلمخدمتق)( قةم دثقدذمقم خةعقأممقرمربقظلةرق)تفةن

اةرمددة منقم دددمقم ددةرملهقرمددرقطرمعمددجقمددنقمألرددةمنقأةقأ ددددممةقةمددنقأملاددجقم عددةزقم مخددم هقم  اوددهقم ددخوصقزددهقلممددمقل
(قةم ددخوصقم عددمررقزددهقم لممددمقلاةرمددة منق  دددتهقم ددةالدةقX-linked infantile hypogammaglobulinemia امةم مدددق)

(transient hypogammaglobulinemia(قةمت زمددددجقدرقلددددةرجق)DeGeorge syndromeقم خددددةعقم لددددمخهق اعددددةزق )
م تعدرضق امدةمدقم فمممةمدج قةرعدضقأخدةمعقمألدةمدجقةمتشدعم متققم مخم هقم عةزقم مخدم هقمفتمدبقةم دذ قم ددثقرمدرب

ةمت ددمرجقرددرعضقأخددةمعقمأل مددمءقم دقموددجقةمددنقأملاددجقم عددةزقم مخددم هقم مفتمددبقم عددةزقم مفتمددبقزددهقم لممددمقلاةرمددة منق
(Acquired hypogammaglobulinemiaقة مدتمقممقمطاقق اىقم عةزقم مخم هقم ةرملهقممدمقم عدةزقم مخدم هقمألة د )ىق
(primary immunodeficiencies(قةم عةزقم مفتمبقم عةزقم مخم هقم لمخة ق)secondary immunodeficiencies )ق

ق-م مظمدرقم مرمرمجق اعةزقم مخم هة
( قchronic infections(ق قإ ددمرمتقمزمخددجق)recurrent infectionsمتممددزقم عددةزقم مخددم هقرتفددرمرقمت ددمرمتق)ق-1

(قفمت دمرجقرم فطرمدمتقةم لدرملممقةم فمرةمدمتقم تدهقزدهقم عدمدةقالقتمدربقopportunistic)ق دةثقمت دمرمتقمالختلمزمدج
 poor response to طددرقمددذفرق اددىقمألشدد مصقمأل دد مء قةممددتلمرجق ددعمفجق امعم لددجقرم ددمدمتقم ممفرةرددمتق)

antimicrobial treatment(ق قأ ممخدددمقظلدددةرق دددمالتقأ دددررقملدددلقت ددد مقم ط دددملقةم فرددددق)hepatosplenomegalyق)
ململق) ق( diarrheaةم 

قمت زمجقم عةزقم مخم هقت رحقمتةقعجق خدممقم رحقم ش صق ر جق إل مرمتقم متفررةقةم ممتمرة ق-2
ق

 -العوز المناعي )األولى( الخمقي:
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دذمقم خةعقمنقم عةزقم مخم هقممللقمفررق القزهقتطةرقأ دقأةقمفلرقمدنقم ةظدمئاقم مخم مدجق اللدمزقم مخدم هقةمفدةنق
ق- هةفم تم
ق-أةقخ ةج قأةقةظمئاقم   ممقم اممفمةمجقةدذمقمشملقمآلتهةقم عةزقم خمتجق نق القزهقتمممز ق-1
ق B-cell deficienciesخوصقأةق ةزقم اممفمةممتقم رمئمجقق-أ

تتممزقدذةقم  م جقرةلةدق القأةقرممبقم مخم جقم  اطمجقم خمتلجق نقةلةدقخوصقزهقممدتةرقم لاةرمة مخدمتقم مخم مدجق
مترمةحقمنقرمدمبقفممدلق لممد قأ دخماقمأللمدممقم م دمدةقإ دىقخودصقم تدمرقزدهقأ ددقمأل دخماقأةقمأل دخماققةم ذ 

م فر مجقأل ددقمأللمدممقم م دمدة قةفمدمقمةلددقأ ممخدمقخودصقخدة ىقزدهقمأللمدممقم م دمدةقملدلق ددمقم وددرةق ادىقتفدةمنق
قألمممقم مدةقخة مجق ممت دمتقم مفرممتقم متعددة 

ة منقم دمقم ةرملهقتتممزقدذةقم  م جقرةلةدقمخ فدمضقزدهقممدتة قفدلقأ دخماقم لاةرمة مخدمتقم خوصقزهقلمممقلاةرمق-
(ق) ادىقم دررمقمدنقlack of circulating B cellم مخم مجقزهقم م دل قإ دمزجقإ دىق ددمقةلدةدق ممفمةمدمتقرمئمدجقلمئادجق)

قزهقم عودقم اممفمةمج قأنقتعدمدقم اممفمةممتققدقمفةنقزهقم ممتة قم طرمعه(قة دمقةلةدق  ممقم ر زمم
متممدزقرةلدةدقق-(ةselective immunoglobulin deficienciesم عةزقم مخم هقم م تمرقزهقم لاةرمة مخمتقم مخم مدجق)ق-

م م تدددمرققأمخ فدددمضقزدددهقممدددتة قأ ددددقأةقرعدددضقمأل دددخماقزدددهقم م دددلقملدددلقم عدددةزقزدددهقم لاةرمدددة منقم مخدددم هقخدددةعق
(selective IgA deficiencyقةددددةقمألفلدددرقشددد)مة ًم ق مدددثقمفدددةنقم شددد صقم م دددمبقردددهقمفلدددرق ر دددهق إل دددمرمتق

م متفددررقرددضمرمضقم للددمزقم ل ددمهقةم تخفمددهقةأمددرمضقم مخم ددجقم ذمتمددجقةم  مممددمجقةم مددرطمن قةم عددةزقم م تددمرقزددهق
 secretory component(قةم عددةزقزددهقم وطعددجقمتزرمزمددجق)selective IgM deficiency)قمم لاةرمددة منقم مخددم هقخددةعق

deficiencyقأ(قم ذ قمؤد قإ ىقم تضلمرق اىقةظمئاقم لاةرمة منقم مخم هقخةعق(متزرمز قsIgA )ق
ةدىقأممسقم عةزقزهقم مخم جقم  اةمجقةم م دمبقرلدذمقق-ةT-cell deficienciesخوصقأةق ةزقم اممفمةمجقم تمئمجقق-ب

عددمخةنقمددنقمت ددمرجقرمت زمددجقد قم  م ددجقمعددمخىقمددنقتفددرمرقمت ددمرجقرم ممفرةرددمتقمالختلمزمددجقملددلقمألشدد مصقم ددذمنقم
ق( DiGeorge`s syndromeلةرجق)

ةمتممدزقر مدمبقق-ةDeficiencies in both T and B lymphocytesخوصقأةق ةزقم اممفمةممتقم رمئمجقةم تمئمجقمعدًمقق-لد
رم م دمدمتقق اوهقزهقأخةمعقم مخم جقم مفتمرجقأ قزهقم مخم تمنقم  اطمجقةم  اةمج ق ادىقم دررمقمدنقم معم لدجقم مفلفدج

م  مةمجقممةتقمنقمعمخىقمنقدذةقم  م جق)مألطفمل(قزهقةقتقمرفرقختملجقمت مرمتقم متفررةقةمت دمرجقرم ممفرةردمتق
( قةم تددهقlymphopaeniaمالختلمزمددج قمتممددزقدددذمقم خددةعقمددنقم عددةزقم مخددم هقرةلددةدقخوددصقفرمددرقزددهقم   مددمقم اممفمةمددجق)

م اممفمةمدمتقم تمئمدجقزدهقم ددمقم م مطده قفمدمقأنقم شد صقم دذ قمعدمخهققدهقرم رمقتفةنقرمربقم خوصقم شدمدقزدهق ددد
ق منقمللقدذمقم خوصقزدهقم اممفمةمدمتقم تمئمدجقمفدةنق دمدهقممدتة قمدخ فضقلددمقزدهقلممد قأ دخماقمأللمدممقم م دمدة
ق ةمفشلقمللقدذمقم ش صقزهقتفةمنقألمممقم مدةقخة مجق خدقم تاومحقأةقم تعرضق إل مرجقرم ممفرةرمتقم م تافج

 Deficiencies in killer (K) and / or naturalخودصقأةق دةزقم   مدمقم ومتادجقة قأةقم   مدمقم ومتادجقم طرمعدهق)ق-د

killer (NK) cells )ق
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(قةم فرمدددمتقم رم دددمءقmacrophagesم عدددةزقم خدددمتجق دددنقةلدددةدق ادددلقزدددهقتمدددممز قةخ دددةج قةةظدددمئاقم راعممدددمتق)ق-2
إختمجقم راعمممتقأةق دمققدرتلمق اىقم ومممقرةظمفجقم راعمج قم ش صقم ذ ققمفةنقم عةزقخمتجق نق القزهق-م  رمرمجة

معددمخىقمددنقملددلقدددذةقم  م ددجقمفددةنق ر ددجقرممددتمرمرق إل ددمرمتقم متفددررق الددرملممقم تددهقت مددلقفرمددة جقملددلقم مددامةخ ق
(Salmonella(قةم عخوةدمددددمتق)Staphylococcus(قةفددددذ كقمت ددددمرمتقم للمزمددددجقرم فطرمددددمتق)systemic fungal 

infections )ق
(قأةقhereditary neutropeniaم  اددلقزددهقإختددمجقم راعممددمتقمتممددزقرةلددةدقخوددصقةرملددهقزددهق ددددق  مددمقم خترةزمددلق)ق-

(قأ قأنقم ش صققدقمفةنق دمجقخوصقزهقزترةقممقتمقمعةدقم عددقإ ىقcyclic neutropeniaخوصقدةر قزهقم خترةزملق)
قم خوصقمرةقأ رر ةدفذم م ممتةرقم طرمعهقأةققرمبقمخهقتمقمعةدق

إذمقفمنق ددقم فرممتقم رم مءقطرمعهقزهقم دمقم قذ كقتةلدقأ درمضق اعدةزقق-م  القزهققمممقم راعمممتقرةظمفتلمةق-
م مخددم هقزددضنق اددلقزددهقأ دددقم ةظددمئاقم تم مددجق اراعممددمتققدددقمفددةنقم مددربقةق اددلقمالرمددخجقةم خددمتجق ددنقةلددةدق اددلقزددهق

ق C3أةقختملجق القزهقمفةخمتقم متممقةم ذ ق اىقمألرلحقمفةنقزهقم مفةنققجأةققممأللمممقم م مدةقخةعق
 ادىقمأللمدممقم م دمدةقأةققFc دمقم ودرةق اىقم راعمدجققددقمفدةنقرمدربق ددمققددرةقم راعممدمتق ادىقمالرتردمطقرم مخطودجق

قأةقختملجقتلرمطقمالمضقم  اة قختملجقخوصقم ت ذمج قC3bممتورلق
فممممئهقةم دذ ققددقم ددثقرمدربقملرطدمتقم م دلقم تدهقتةلددقزدهقم مر دىقم م دمرمنق دمقم ودرةق اىقمالخلذمبقم ق-

قرم مرطمن 
 MyeloperoxidaseةققChronic granulomatous disease (CGD)فمددمقزددهق م ددجقق- دددمقم ودددرةق اددىقم وتددلقةق-

deficiencyق ق
ةزدىقم ررةتمخدمتقم مخظمدجق عمدلقم عةزقم خمتجق نقةلةدق القزهقت امققمفةخمتقم متممقة القزهقةظمئاقم متممقق-3

ق )راجع موضوع جهاز المتمم(م متممق
 -(:Acquired immunodeficincies( أو المكتسب )secondaryالعوز المناعي الثانوي )

م عةزقم مخم هقم لمخة قزهقم  مالتقم  دمدةقمتممدزقرزمدمدةقم ومرامدجق إل دمرمتقمالختلمزمدجقةم تدهققددقتفدةنق م دجقدمئمدجقأةق
دثقم عددددةزقم مخددددم هقم مفتمددددبقرمددددربقمت ددددمرجقرم فمرةمددددمتقم ملرطددددجق امخم ددددجقملددددلقزمددددرةسقم   ددددرجق ددددمررةقةم دددد

(measles(قةمت دددمرجقرم مدددرطمنقةختملدددجقم معم لدددجقم فممممئمدددجق)chemotherapyقةخودددصقم ت ذمدددجقةم توددددمقزدددهقم عمدددرق)
(agingقةمت مرجقرضمرمضقم مخم جقم ذمتمجقأةقرفمرةسقخوصقم مخم جقم مفتمبقمتم)(دزHIV )ق

 -:ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME ( AIDS)متالزمة العوز المناعي المكتسب 
 Humanةم ددددددذ قمطادددددددقق امددددددجققRetrovirusخدددددددةعقمددددددنقم فمرةمددددددمتقم مخعفمدددددددجق)أةقمالرتلم مددددددج(قق-المسبببببب ب:

Immunodefieciency Virus (HIV)ةمةلدددقمخددجقخة ددمنقققHIV1ةم خددةعققم ممددربق مددرضقمتمدددزقزددهقأمرمفمددمقةأةررددمق
م ممدربق اعدةزقم مخدم هقزدهقمخدمطققردربقأزرمومدم قتدؤد قمت دمرجقرلدذمقم فمدرةسقإ دىقت طدممقم للددمزقققHIV2م لدمخهق

ق T-Helper cells (T4)م مخم هقةرم ذمتقم اممفمةممتقم تمئمجقم ممم دةق
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 فمددرةسقمرددرزقمددنق دد لقم  دد اقمددنقفددلقلةمخددبقمقGlucoprotein (gp)م تددة قم فمددرةسق اددهقرددرةتمنقمددفر قق-
 قةم لدزءقgp41مات ققم قررةتمنقآ رقمدد هقم ددققgp120م لزمءقم  مرلهقمد هقم دق- اهقلزئمنقةقgpةم تة قدذمقم د

 دممضقأممخده قةقطدرقم فمدرةسقمراد قق155طةملقمفلرقمنقم معتمدقةم تدة ق ادهقم فلمدرقمدنققgp41م دم اهقمد هقم د
ق( nm 155خمخةمتر)ق155 ةم هق

 Reverseةتوددد قزددددهقم مرفدددزقةم دددم بق لدددمقأخدددزممقخممددد قمممدددددهقققRNA فمدددرةسقدددددهقم ددددم مدددمدةقم ةرملمدددجقزدددددهقمق-

Transcriptaseقم ذ قممتعماهقم فمرةسقزهقم تفملرق)مالمتخممخ( ق

 -دخول الفيروس وإصابة الخاليا:
( قدخمكقCD4متمفنقم فمرةسقمنقد ةلق  ممق م جقةم تهقت تة ق اهقممتور تق م جق اىقمط لمق)م ممتورلق

 عدمدقمنقم   ممقم تهقت ملقملدلقتادكقم ممدتور تقم  م دجق ادهقمدط لمقةم تدهقتمفدنقم فمدرةسقمدنقمال ت دمققرلدمقم
ةم د ةلق رردمقإ ىقم  امج قةمدمقدذةقم   مدمقددهقفرمدمتقم ددمقم رم دمءقةرم دذمتقم اممفمةمدمتقم تمئمدجقم ممدم دة ق مدتق

ةقم   ممقتمقمد لقأ ملدم قةممفدنقأنقمدد لقم فمدرةسقإ دىقم مةلةدق اهقمطحقدذقCD4مرترطقم فمرةسقأةالقرم ممتورلق
م  امددجقرض ددددقطدددرموتمنةقزودددقمدددد لقم فمدددرةسق خدددممقمخطدددة قم  شدددمءقم  اددة قإ دددىقم ددددم لق مفددةنقمدددمقمشدددرهقم  ةم ددداجق
م   مرةقم تهقت ملقم فمدرةسقإ دىقدم دلقم  امدجقةددذمقم  ةم داجقم تدهقت مدلقم فمدرةسقتفدرزمقإ دىقمدمتةر زمقم  امدجق ق

مد لقم فمدرةسق دنقطرمدققم ت دمققم  شدمءقم م دمطقردم فمرةسقمد قرشدمءقم  امدجقم تمئمدجقم ممدم دةقتدمقمتمدالقإ دىقةقدق
قReverse Transcreptaseةفذ كقأخزممققRNAدم لقم  امج قة خدممقمفةنقم فمرةسقدم لقم ممتةر زمقمت طمقةمفرزقم د

ةددةقم مدمدةقم ةرملمدجقم مةلدةدةققDNAإ دىقم ددقRNAم دةمنقدخمقتردمءق مامجقمت مرجق متقمعملقمألخزممق اىقممتخممخق
م  ددمصقرم  امددجقةدددذمقم عمامددجقتلعددلقمددنققDNAإ ددىقخددةمةقم  امددجق مددتقمخدددمجقمدد قم دددقDNAزددهقم  امددج قلددمقمددد لقم ددد

م  دمصقرم  امدجقت  دلققDNAم فمرةسقلزءقدمئدمقزدهقم  امدجقم م دمرجقةرعددقأنقم درحقم لدمنقم فمرةمدهقلدزءقمدنقم دد
 فمرةسقم تفهقمنقم ةلةد قأنقم فمرةسقمأل اهقم معد قم دذ قفدةنقزمرةمدمتقأة مدجقمدمفخجقةم تدهقزترةقمفةنقةفضنقم

تروددددهقزدددددهقم  امدددددجقم م دددددمرجقمختظددددرةقرعدددددضقمتشدددددمرمتقأةقم شدددددفرمتقم فمممةمدددددجقم تددددهقتدددددد ةدمق تفدددددملرقةددددددذمقم تفدددددملرق
قرئممهقزهقم مخم جقرم لمم )مالمتخممخ(قم دثقزهقم   ممقم اممفمةمجقم تمئمجقم ممم دةقةم تهقتشفلقم لزمءقم 

متشددمرمتقم تددهقتددؤد قإ ددىقتفددملرقم فمددرةسقرمددرقمعرةزددجقزررمددمقتفددةنقرمددربق  ددةلقإ ددمرجقأ ددررقأةقة ددةلقمددمدةق
ررمرجقت فزقم   ممقم تمئمجقم ممم دة قة خدممقت فزقم   ممقم تمئمجقم ممم دةقزضخلمقفذ كقتخشطقلدمنقم فمدرةسقم فدممنق

(قددذةقم مدمدةقم ةرملمدجققmRNA)قMessenger RNAفةمنقخم قمنقلمنقم فمدرةسقرلمئدجقدم المقةزلضةقتردمءقم   ممقرت
زهقإختمجقردرةتمنقم فمدرةسقم دذ قفدمنققددقخز دجق خددقد ة دهق اخدةمةققmRNAت رجق مرجقم خةمةقإ ىقم ممتةر زم قةمردأقم د

 دمرجقم  امدجقم م دمرجقمدنقم فمرةمدهقةترددمءقم فمرةمدمتقم لدمددةقردم ترر مقإ دىققRNAةفذ كقمفةنقخم مقمنق مةطقم د
ت دتقرشددمءدمقم  اددة قةم درجقم فمددرةسقرعدئددذقإ دىقملددر قم دددمقةم دمبق  مددمق ممفمةمددجقتمئمدجقممددم دةقأ ددررقة  مددمق
أ ررقزهقم لممققرمت مزجقإ دىقأخدجققددقم دمبق  مدمقمخم مدجقأ دررقفدم ر  مقم فرمدرةقةم اممفمةمدمتقم رمئمدجق قفمدمقأخدجق

منق مخلمق  ممقم م ق قة فنقأمةرقممقمفعاهقدةققتلقم   ممقم تمئمجقم ممم دةققأم مقم مبق  ممقأ ررقزهقم لمم
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م تهقتعتررق لرقمألممسقزهقم مخم جقم  اةمجقةالقتعراقم فمفمجقم تهقمتمفنقرلمقم فمرةسقمنققتلقم اممفمةمدمتقم تمئمدجق
   مدمقم م دمرجقممدمقمدؤد قإ دىقم ممم دة قة فنقمعتودقرضنقم فمرةسقمعملقلوبقزهقم  شمءقم  اة ق خددقترر مدجقمدنقم

 رةجقم مفةخمتقم  مةمجق ا امجق ررقتاكقم لوةبقة خددمقت رحقم  امجق ملزةق دنقم عدمشقأةقررمدمقتودةمق  مدمقأ دررق
(قزددضنقT4زددهقم للددمزقم مخددم هقروتددلقم اممفمةمددمتقم تمئمددجقم ممددم دة قةأمددمقفددمنقمددربقمددةتقم   مددمقم تمئمددجقم ممددم دةق)

م دددزعمتقم مخم مددجقتمرفددمقم لمددمق ر ددجق إل ددمرجقرددضمرمضقشددته قةرلددذمقزددضنقزودددمنق  مددمققزودددمنقدددذةقم   مددمقم طددم
(قتمربق ررمقم تمرقأل دقمفةخمتقم للمزقم مخم ه ق اممقرضنق مسقزمرةسقمتمدزقم دذ قموتدلقT4م تمئمجقم ممم دةق)

 دمبق ر دجق إل دمرمتقم م مبقة فنقم خوصقم مخم هقم خمتجق نقمت دمرمتقمالختلمزمدجقردم فمرةسقملعدلقلمدمقم م
مالختلمزمجقرم لرملممق)رفترممق قطفماممت قزطرممتقةقزمرةممت(قدذةقمت مرمتققدقتفةنقطفمفجقلدمقةرمرقما ةظجقزدهق
م  مالتقمال تممدمجقأةقزهقمألزدرمدقمأل د مءق ق فدنقالقممفدنقم مدمطرةق املدمق خددممقمفدةنقدخدمكق دعاقزدهقم مخم دج ق

ق جق إل مرجقرمألمرمضقم مرطمخمجقم خمدرةقأم م فممقأنقم م مرمنقرمتمدزقمفةخةمق رق
(قألمدممقم دمدةقرعددقد دةلقم فمدرةسقإ دىقلمدمهقة فدنقالقHIVمفةنقم م مبقرفمرةسقزودمنقم مخم دجقم مفتمدرجق)ق-

تددتمفنقمددنقمعمد ددجقم فمددرةسقةالقتومةمددهقأةقتو ددهق امددج قةرمتمفددمنقم فشدداق ددنقدددذةقمأللمددممقم م ددمدةقزددهقم ددلق
شدلةرقمدنقمت دمرجقردم فمرةسقة مدتدمقالقتفدةنقدخدمكقأ قأ درمضقمر دمجقق3مدرة منقإ دىقم مرمضقرعددق دةم هقمدنقأ

ق  لقتاكقم فترة 
قمخةمتقةقررممقمفلرقزهقرعضقمأل ممن ق15شلةرقإ ىقق6ترا قزترةقم   مخجقمنقق-
  


