
ع  والكسىسالشضى

 



 ع السىيح هي :إن أشيع أوىاع الشضى
اٛراض ٗغ٪س 

٘غ٪س ٛاراظٰح اٛعزسٯح اٛ

ٗغ٪س اٛعزس

  ٜن اٛخ اخ  ئطات



:المشاقثح تعذ الشضىع السىيح

 ة ؼر٬ ٜٛ ظد ا ُٮ توذ اٛؽاالخ اؼرا ُٮ االع٤ا١ ٟ٘ر٠ٜح اٛزس٩ج 9ٛ٪ؼق أ٦٣  ـثٰوٰح  اٛ .أش٨ش ٛرو٪د ذش٩ٯر٦ 

 خالٙ ُرشج ٨شتاء ٘ اٛ اٛثش٩دج ٩ ٰن ج 3ٯعة ذ٘شاس ُؽ٪ص  .ش٨شا12أش٨ش 6٩أش٨ش ٩ 3أعات

 اٰٜٛضس هذ العرخذاٝ  ؽذٯصح ٓذ أك٨شخ ٣رائط ٩ا اٛ عاخ  اٛذسا ٘ٚ   د٩تالسا١  ٛغ٤ٰح تش ُٮ ذشخٰض اٛشػ٪ع ا
ٰذٯح اٛرٴٜ ه٢ اِٛؽ٪ص  .ٟث٘ش 





:الفحىص الشعاعيح

ُٮ ٧ز٥ اِٛؽ٪ص هٮ شٮء ٨ٟٞ  اٛرظ٪ٯش ٛاشوا ٯوذ 



كسىس التاج:
ة ٜٛ ٰ٪ٯح ا ٬ ؼ ا٤ٛلش اٜٛثٰح ٧٪ اٛؽِاف هٜ اٛراض ٢ٟ ٩ظ٨ح  ٍ األعاعٮ ُٮ ٗغ٪س  ٨ذ اٛ

اٛراض ذٔغٞ ا٬ٛ :ٗغ٪س 

 اٛراض ٤ٰائٮ)شوش  ٍ ٛثٮ( ٟ .تذ١٩ ا٣٘شا

 ٜة)ٗغش ذاظٮ ٟوٴذ اٛ اٛواض ٩ ٤ٰ٠اء ٩ اٛ (.ٯش٠ٚ 



كسىس التاج المعقذج:
  ٠واٛعح ٩دسظح اٛ شع ٩ اٛ ٢ ؼذ٩ز  ٰ اٛض٢ٟ ت ٛغ٢ ٩ ذـ٪س ا ٠واٛعح ٯور٠ذ ه٬ٜ دسظح  اٛ ٰاس ؿشٯٔح  ا١ اخر

٠ٰح ٰ اٛرشٟ ٠واٛعح  اٛ ـح  اٛغ٤ٰح ٩خ .اإلطاتح ؼ٪ٙ 

1 ٛغ٢ ذـ٪س ا ٘ر٠ٚ اٛزس٩ج& ع٢ُ رٮ ) دسظح  (ع٢ ٟ

2 ٠واٛعح اٛ شع ٩ اٛ ٢ ؼذ٩ز  ٰ ٘ٚ ٟثاشش تاذعا٥   48توذ : اٛض٢ٟ ت ٰٞ تش ّ ٛاعشاش عاهح ذضداد اؼر٠اٰٛح اخرشا
ة ٜٛ .ا

3 ٛغ٤ٰح .دسظح اإلطاتح ؼ٪ٙ ا

4 ٠واٛعح اٛ ـح  .اٛرش٠ٰٟحخ



 متطلثاخ الىجاح:معالجح اللة الحي:
1 ًٰش ٟٜر٨ة .ٟواٛعح ع٢ 

2ٰٞ اٛعشاش ٤٠ن دخ٪ٙ  ٰح ٛ .خرٞ األ٤ٓ

3 ة ٜٛ ـٰح ا ٌ .ذ



:طشق اعالج

1   اٜٛثٰح ـٰح  ٌ اٛر

 ٣80غثح ٛا٤عاغ%

2 ٛة ظضئٮ ترش 

ٰٞ عٜ ط ٛثٮ  ٰ ٬ ٣غ ٛ ٪ٙ ا ط اٛ٪ ٜٛة ٛاراظٮ ؼر٬  .٧٩٪ ئصاٛح ا

 ٣95غثح ٣عاؼ٦%

3  ٟٚٗا ٛة  ترش 

٧اخ أل٤ٰٓح٪ُ  ٬ اٛ  ٙ٪ ط اٛ٪ تش٘ٚ ٗاٟٚ ؼر٬  ٛة اٛراظٮ  .٧٩٪ ئصاٛح ا

 ٣75غثح ٣عاؼ٦%

4 ٰذٯح ٜ ٛعح ٛثٰح ذٴ .ٟوا













:معالجح ألسىان غيش الحيح

 ه الفتي :التكلس الزسوي أو إعادج التشويح اللثيح: الس
ٜظ اٛزس٩٭ ٘ اٛر :ؿشٯٔح 
اٛٴ٤اج اٜٛثٰح ـ٨ٰش  ذ
 اٛٴ٤اج شٞ ٣ؼن ػ٠اد َ ِ اإلس٩اء شٞ ٣ع ٴ٪ٝ  اخ٤ُ ٝ ٟاء ٪ٰ ٛغ ٘ا اٛ
2 ٓاعٰح ٟغ٤ذج ٣غط  :٣ؼن 
 ذٴٰٜذٯح ٘٪١ اٟا  خ) ٩ذ ٰ٪ٝ ٟاءا ٛغ (اٛ٘ا
 ٟغ٤ذج شاٰٟٖا٩  ٰ ٠غ٤ذج) تاٯ٪ع ٗ ٛغٰ٪ٝ ه٤ذ اٛزس٩ج  ٘ا اٛ اخ  رخذٝ عِٜ ص(٣غ
3 اٛٴ٤اج اٛعزسٯح .ؼشٮ 
ٰٓٴح اٛش اٛواظٰح  اٛعذسا١  .ذٴ٪ٯح 
 ٴ٪ٝ أ٦٣ ت٤غثح اعاخ اٛؽذٯصح ذ اٜٛثٰح%  30اٛذس ٠واٛعح  اٛ خالٙ اظشاء  ٘غ٪س ظاب ت .٧ز٥ األع٤ا١ عر









الكسىس التاجيح الجزسيح:
٦٣ ٛثٮ٪ٗ رؽذ٭ ٛص٪٭ أٗصش ٢ٟ  اٛ ٘٪١ ٤٧ا  ٯ

ـن اٜٛصح ٓ

ذثضٯي ذٴ٪ٯ٠ٮ أ٩ ظشاؼٮ.



كسىس الجزس:
اٛرش٩ٯح اٜٛثٰح  اٛر٠٪خ هذٝ ذأشش  ٘٪١ ٣ادس اٛؽذز ٩رٖٛ تغثة  اٛصٜس اٛزس٩٭ ٯ ٘٪١ اٛ٘غش ُٮ  .اٜٛثٮ ه٤ذٟا ٯ

 ٜٛعزس ُٮ اٛراظٮ  اٛصٜس  ٗغ٪س  ٰح ُٮ  ٠واٛعح اٜٛث ٴ٪ٝ تاٛ .٢ٟ اٛؽاالخ%  ٣25

 ٗثٰش ٚ٘ ٘٪١ ٨ٟٞ تش ٛغ٢ ٯ هٮ ٛعش ا .اِٛؽض ٛاشوا



اعالج:
ـثٰوٮ اٛ ٘ا٦٣  ٟ ٢ ٢ٟ ٘ ٬ أٓشب ٟا ٯ٠ ٛ هادج اٛعضء ئ ال االعواُٮ ٯرؼ٢٠ ئ .اٛ

 ٙ ٢ ٰ ه ٠ذج أعث٪ ظاب ٛ ٠ اٛ ٜغ٢  ٰح ٛ ٓاع  َ ظ هادج ٧ٮ ظثٰشج ٣ ٰن 4اٛعثٰشج ا٠ٛغرخذٟح  .أعات



ومارج الشفاء:
1 ٜظ ٘ ٟر ٰط  .اٛشِاء ت٤غ

2  ٰط ػاٝ  ٟر٪اعؾشِاء .خالٯا ٣غ

3  ـحشِاء ٰط ػاٝ ٟر٪اع هل٠ٮ ٣٩ش ٰط  .ت٤غ

4 ِاء هذٝ ؼذ٩ز ش ٰط اٛر٨اتٮ ٩ .٣غ





الطاخ  :عالج االخ

ٗغ٪س اٛعزس تاٛصٜس ٛاراظٮ:

ئ٣زاس٥ عٮء.

٠رثٴٮ اٛ ٜٛعزس  ه٠ٚ ذثضٯي ذٴ٪ٯ٠ٮ  ٟن  اٛراظٮ  ٛعضء  .ٜٓن ا

ٛٴٜن .أ٩ ا



٠ر٪عؾ اٛ اٛصٜس اٛزس٩٭ ٩ ُٮ  :ٗغ٪س اٛعزس 

ٰا اٛعضء اٛزس٩٭ ؼ اٛراظٮ ٟن تٔاء  اٛعضء  ٜة اٛؽاالخ ٯؽذز ذ٠٪خ ٛثٮ ُٮ  ً .ُٮ أ

 ٠واٛعح اٛ ٪ٙ  ٟغرـثحثٰح ٜا٩ٛٛزٖٛ  ٴح اٛ٘غش اال ارا الؼل٤ا هالٟاخ ؼ ـ ٤ٟ  ّ .رس٩ٯحُ٪

١ ٟؤذا٪٘ ٰ ٠واٛعح ع اٛ ُا١ اظشاء  اٛراظٮ ٩اٛزس٩٭  ٜٛة  .ُٮ ؼاٛح ؼذ٩ز ذ٠٪خ ُٮ ا

ٛظو٪تح ٌاٯح ا ٘٪١ ت خالٙ اٛ٘غش ذ اٜٛثٰح ٢ٟ ٠واٛعح  .اٛ

 ٤٠ـٴح اٛ ٢ ئصاٛح  ٘ ٛح اٛ٘غ٪س اٛعزسٯح تاٛصٜس اٛزس٩٭ ٠ٟ ٮ ؼا ٠ر٠٪ذح اٛزس٩ٯحُ ٰا اٛ .ظشاؼ





:إطاتاخ الخلع السىيح

السذعاض

اٛغ٢ ٘ا١  ٌٰش ٟ ٘ ال ٯر م ٩صٯادج اٛؽشٗح ٩ٛ ٬ اٛٔش الٟاذ٦ ؼغاعٰح هٜ خٜن  اٛ .ذؽد 

 ٰا أ٩ ٛغا٣ ٛغ٢  ٘ا١ ا ٌٰش ٟ اٛعا٣ثٮ ذ ٛخٜن  ٰاأ٩ ٩ؼشٰا أ٩  د٧ٰٜضٯاا اؿو ٓ.

ٛغ٢ تاٛرعا٥ ٛاراظٮ ٌٰش ٟ٘ا١ ا ٛخاسظٮ ذ .اال٣خالم ا

ٛذاخٜٮ خالم ا ٰس : ال ٛغ٢ ؼ ٘ا١ ا ٌٰش ٟ اٛغ٤خٮ ٯ٤وشطذ لٞ  اٛو .تاذعا٥ 



:اعالج

ٛعح ُ٪سٯح اٛخن ال ٯؽراظ٪١ أ٭ ٟوا .السذعاض ٩ذؽد 

 ٠ذج أش٨ش ٰ٪ٯح ٛ ٛغ٢ ِٜٛؽ٪ص اٛؽ ٰة ا ٢ أ ال ٯغرع ٘ ٠٠ اٛ ٛخٜن ٢ٟ  .توذ ذؽد ا

 ٢ ٘ ٓد ٠ٟ ـثٰوٮ تأٓشب ٩ اٛ ٘ا٨٣ا  ٠ واد ٛ ظاتح تخٜن ظا٣ثٮ ٯعة أ١ ذ ٠ اٛ .ألع٤ا١ 

 ؽح ُٰضٯ٪ٛ٪ظٰح ٠ٛذج ٰ اٛعا٣ثٮ طِ ُٮ ال٣خالم  ٰن ٣4ؼن  .أعات

٢ ٰ ه ٠ذج أعث٪ ٰح ٛ ٰؽح ُٰضٯ٪ٛ٪ظ ٮ طِ اٛخاسظ .٣ؼن ُٮ اال٣خالم 



:التسلسل الثيىلىجي

 ٛخاسظٮ خالٯا ـػ اٛعزس ا ـ٬ ع ٌ ٰس ٯ ٘٪١ ٟؽثثا ؼ ٢ أ١ ٯ ٘ ٛشِاء ٯ٠ .الؿٰحا

ٞل ٛغش تاٛعزس ٟثاششا تاٛو ٘ا١ ا ذٙ ٟ ٰس ٯغرث ًٰش ٟؽثة ؼ  ١٪٘ ٢ أ١ ٯ ٘ .٩ٯ٠



ظاص الجزس الخاسجي امت

طاتاخ ا ٰط ٟالؿٮ: المىضعحال ٨ا ت٤غ ٰ ُ ِاء  ٘٪١ ٛاش :ٯ
خالٙ  اٛعزس ٯؽذز ـػ  ٛغ٤ٰح ٩ع .ٯ٪ٟا14اٛشِاء تا٤ٛغط ؼ٪ٙ ا

ز ٜشِاء تاٛؽذ٩ ٢ أ١ ٯغ٠ػ ٛ ٘ ؽض ٯ٠ اِٛ .ال٣رلاس شٞ 
طاتاخ الشذيذج  هل٠ٮ : اإل ٰط  ـح ٣غ اٛشِاء ت٪اع .ٯؽس 

خ ٓا ظا اٛر ه٤ذ٣ا  ُٮ ٧ز٥ اٛؽاٛح ٯؽذز 





لعالج السشيشي لألسىان المظاتح تاوخالع كامل خاسج السىخ

 ٛغ٤خٮ اٛولٞ ا ه٢  ٛغ٢ ٤٧ا ٯ٤ِظٚ ذ٠اٟا  .ا
  ٚ٘ ٍ تش ا ظاتح ترعِ ٟ ٦ٰ اٛخالٯا ُ  ١٪٘ اٛز٭ ذ ٛغ٢  ُأ١ ا  َ اٛعزس ٩ٛٞ ٯع ـػ  رظٴا تغ اٛشتاؽ اٛغ٤ٮ ٟٜ ئرا تٴٮ 

ٝ ٌش٭ُ ٤ٴ٪ ط ا
هادج ٟؽثثح ا٤ٛرٰعح   ١٪٘ ٛغ٢ ٩ذ هادج صسم ا .تا

٬ ٤ٟـٴح ٰٟو٤ح ٢ٟ  عة تاٛر٨اب شذٯذ هٜ اٛغ٤ٮ ٯغر اٛشتاؽ  ُا١  هادج اٛضسم  ٘ٚ ٗثٰش ٓثٚ ئ ٍ تش ذعِا ئرا ؼذز 

١٪٘ اٛعزس ٩ذ
هل٠ٮ أ٩ ؼذ٩ز  ٰط  ٯغ ت٤غ اٛرو٪ خا٤ٛرٰعح ٤٧ا اٟا  طا ظا ٟر .ا

ذز ذ٠٪خ ٛثٮ .٤٧ا دائ٠ا ٯؽ
هادج ذش٩ٯح أ٩ ٟواٛعح ٛثٰح  ٘٪١ اٟا ئ اٜٛثٰح ذ ٠واٛعح  ٰٜذٯحاٛ .ذٴ



المعالجح السشيشيح 

دز ٘ا١ اٛؽا ٛغشٯشٯح ُٮ ٟ ٠واٛعح ا :اٛ
ٙ ائٚ ٟورذ ٛغ٢ ٟثاششج أ٩ ٣ؼو٦ ُٮ ع ٣وٰذ صسم ا

خالٙ  ٛغ٢ هادج صسم ا ٠ؽا٩الخ إل اٛ ٰن  ٰٓٴح20ٛٚ 15ٯعة اذخار ظ٠ .د
 ٢ ٘ وا ُٮ ٩عؾ ٟالئٞ ؼر٬ ٯر٠ عة أ١ ٯ٪ػن عشٯ ٛغ٢ ٟثاششج ٯ ٛظوة ئهادج صسم ا ارا ٗا١ ٢ٟ ا

اٛوٰادج ٯغ ٢ٟ صٯاسج  ٠ش اٛ
ٛغ٢ هادج صسم ا ٰاٝ تا ٰح ٜٛٴ ٛغ٤ .ا

غة ذشذٰث٨ا ٢ٟ ألُؼٚ ٘٪١ ؼ ٠الئ٠ح ذ اٛ رذٙ : األ٩عاؽ  ٠و اٛ ٠ٜؽٮ  اٛ ٰة ,ٟؽٜ٪ٙ ٧ا٣٘ظ  ٟاء , ٛواب,ؼٜ
ـش  .ٟاء, ٟٔ

اٛغ٤ٰح2 ٰادج  اٛو ُٮ  ٠واٛعح  :اٛ
ٰحاٛضٯاسج  اُ :العو
خ  ٣ؽؼش  طادا  َ ظ ٰح ٣٩ كِٰ ـثْ ظثٰشج ٩ ٛغ٢ شٞ ٣ اٛعزس شٞ ٣وٰذ صسم ا اٛغ٤خ شٞ ٣ؽؼش   َ ذع٪ٯ

ؼٰ٪ٯح ٟ٪ػوٰح ٩ظ٨اصٯح



تحضيش الجزس والمعالجح اللثيح:
:أوال

آٚ ٢ٟ  ٛغ٢ خشض اِٛٞ ٠ٛذج  شٕ ا ٴ٪ٝ ب60ارا ذ ٌٜٴح ٣ ٰٴح ٩اٛزس٩ج ٟ ٓ :د
آٚ ٢ٟ   ٍ ا ٓد ظِ ٟر٪ٓوا20ٙ ٩15  ١٪٘ ٪ٙ اٛغ٤ٮ ٯ اٛشِاء ؼ ٰٓٴح ٯورثش ٟصاٛٮ ٩ .د

ًٰش ٤٘٠ٟح اٛرش٩ٯح  .ئهادج 
٠ذج أٗصش ٢ٟ  ٛ ٍ اٛز٭ ٩ظذ ت٪عؾ ظا ٛغ٢  ٠واٛعح ا ائٞ ٛ ٘٪١ ٤٧إ ذؽذ٭ د أٓٚ ٢ٟ 20ٯ ٰٓٴح ٩ ٰٓٴح 60د د

ظثػ ٣عاج ٤٧٩ا ٯ

أٓٚ ٢ٟ  ٗذ ُٮ ؼاٙ  ٘٪١ ٟإ اٛشتاؽ ٟؽر٠ٚ ت٠٤ٰا ٯ ٰٓٴح20الٯا  .د
٢ ٰ ه ٠واٛعح اٜٛثٰح توذ أعث٪مألعث٪ عة أ١ ٣ثذأ تاٛ هالٟاخ . ٯ ه٤ذٟا ذل٨ش  اٜٛثٰح أ٩  ٠واٛعح  اٛ ه٤ذٟا ذإظٚ 

اخ اٟرظاصؼذ٩ز  ٴ٪ٝ ت٪ػن ػ٠اد اخ٣ ٓثٚ اٛؽشٮ ٟاء ٪ٝ ِٛرشج ؿ٪ٯٜح  ٰ ٗاٛغ



ثاويا:
 ٢ٟ ٚٓ ٠ذج ا اِٛٞ ٛ ٛغ٢ خاسض  شٕ ا ٰٴح ٩رس٩ذ٦ ِٟر٪ؼح60ارا ذ ٓ :د

٘ٚ ؼزس شٞ ٯ٪ػن ُٮ  َ تاٛعزس تش ٢ٯ٤ل ٰ غٰغٜ٘ ٗ ٠ذج  د٩ ـ٬ ُٮ 5ٛ ٌ ائْ ا٩ ٯ ٢دٓ ٰ ٠٪٣٪عٜ٘ شٞ ٯواد   اٛ
.صسه٦

ٜغ٢ ٩ه٤ذ ك٨٪س  اٛرش٩ٯح ٛ ه٪دج  ٜثٰح ٩ا٣رلاس  اٛ ٠واٛعح  اٛ ٤ة  ٜظ  اٛر٠٪خ٣ؽا٩ٙ ذع ٘ اٛر ٰح  ٜ ٛاٜثٮ ٣ثذأ تو٠
اٛزس٩٭





ثالثا:
ٛغ٤خ أٗصش ٢ٟ  ٰٓٴح ٩اٛزس٩ج ٌٟٜٔح60ص٢ٟ خاسض ا :د

ػ٣ضٯٚ  ٰ ٛغ٤ٮ ت٪ػو٦ ُٮ اؼ٠غ ٠ٛذج  ا٤ٛغ ٜ٪سٯذ شٞ ٣وٰذ صسم5ؼ٪ٙ ا ُ ُٮ  ٛغ٢  ْ، ز ٣ؼن ا ٓائ .د
 ٢ٟ ٌٚٓ ٠ذج أ خ ٛ ٛغ٤ اٛزس٩ج ٩ خاسض ا  ْ ٛغ٢ ٌٟٜ ٰال ت٤ِظ ؿشٯٴح ا ط ٛث ٰٓٴح60ٯواٛ د



ساتعا:
ٓد خاس اِٛٞ ألٗصش ٢ٟ  ٰٓٴح ٩اٛزس٩ج ِٟر٪ؼح٩60 :د

٢ أ١  ٘ ٠٠ اٛ ٗا٣د اٛزس٩ج ٌٟٜٔح ٢ٟ٩  ٠ا ٛ٪  ٗ ٛغ٢ ٯعة أ١ ٣واٛط  شس٣ا أ١ ٣وٰذ صسم ا ارا ٓ اٛضسم؟  هادج  ئ
٠واٛعح اٜٛثٰح اٛ ذعش٫ 

ض اِٛٞ .خاس
ظْ  ٰٜر ٘ر٠ٚ ٩ع ِٚ ٛٞ ٯ ـ ٜ ـ٪س اٛ٪ظ٨ٮ ٛ اٛر ٛغ٢ تغثة أ١  هادج صسم ا ٢ األؿِاٙ ٯِؼٜ٪١ هذٝ ئ ٰ ٰ ظائ أخ

ا٨٤ٛاٯح ٛغ٢ ُٮ  .ا
ٴ٪ٝ تو٠ٚ  ُ  ِٞ اٛ اٜٛثٰح خاسض  ٠واٛعح  اٛ ٰ٘ش٢ارا ٛٞ ذرٞ  ٰ غِٰ ٘ ٰ ذٜ٘ظ رس٩٭) ات



لجثائشا:
ٓاخ ٛرظا ذٴٜٚ ٢ٟ ٣غثح ؼذ٩ز ا ش اِٰٛضٯ٪ٛ٪ظٰحأل٨٣ا  ٛعثائ .دائ٠ا ٣ِؼٚ ا

:المتاتعح
خالٙ ُرشج  ٛغ٢ ٰٞ ا ٰ هادج ذٴ ٴ٪ٝ تا ٠ذج 6ش٨٪س ٩ 3ٯعة أ١ ٣ 5ٖش٨٪س ٩ع٤٪ٯا ٛ اخ توذ رٛ ع٤٪



الظذوع والكسىس



كسىس وطذوع الحذتاخ

ٰٛؽذز ؼذتح ٟ٘غ٪سج ٓد  اٛ٪ ـ٪س ٟن  ٢ أ١ ٯر ٘ ٠٠ اٛ ة ٢ٟ٩  ٜٛ م ال ٯش٠ٚ ا ظ اٛ .٧زا 
٠ؼي اٛ أٞٛ ه٤ذ  .ٯ٪ظذ 

ٛغ٢ وغ ه٬ٜ ا ه٤ذٟا ٯ ٠ؼي ٟثاششج  اٛ َ م  ٓ ٯغ ٯر٪ ٠ش اٛ وٚ  اٛز٭ ٯع ٘٪١ األٛٞ ؼادا ٩ .٩ٯ
:التشخيض

اٛوغ اِٛرػ توذ  وغ ٤٧٩ا ٯؽذز أٛٞ ؼاد ه٤ذ اٛوغ أ٩ ه٤ذ  اٛ .اخرثاس 
.اٛر٘ثٰش

ظذ٩م اٛ ٰح ٛشؤٯح  ٍ اٛؼ٪ئ ٰا اٝ األٛ اعرخذ







الحذتاخ المتظذعح.
اٛع٨٪د  ظاتح ٢ٟ  ٠ اٛ ؽذتح  اٛ ٰحٯعة أ١ ٣ؽ٠ٮ  آ ٜٮ٩رٖٛ تاعرخذاٝ ذاض أ٩  الؿث .٠ٗث٪صٯدأ٩ ؼش٪ج  ا٣٩

٢ ذر٪ٯع٦ ٰ ٛغ٢ ٛؽ ِغ ا عة أ١ ٣خ .ٯ
:الحذتاخ المكسىسج

٠واٛعح  ُلح أ٩  اٛرش٠ٰٟحاٛ أ٩ ذاض ٗاٟٚ ػش٩سٯح ا٣٩ٜٮا٠ٛؽا



ألسىان المتظذعح والمشطىسج

 تعشيف:
٢ ٰ ٓغ٠ ٗاٟٚ ئ٬ٛ  ًٰش   ٚ٘ ٛغ٢ تش غٞ ذاض ا ظذم ٯل٨ش طذم ٯٴ ٠ر اٛ ٛغ٢  اً،  . ا ٰ ظذم العر٠شاس ؿ٪ٛ ٜٛ ٰأ  ئرا ذ٨

عٰإد٭ رٖٛ ٗغش
ـش ٤٠ش اٛ ٛغ٢  ه٢ رٖٛ ا ٢، ٯ٤رط  ٰ ـور ٛغ٢ ئ٬ٛ ٓ .ا

التشخيض
القظح المشضيح

٠٠اسط ٜٛ ًاٛثاً ذؽذٯاً   ٚ٘ ظاتح ٯش ٠ اٛ ٛغ٢  ٓن ا .ذؽذٯذ ٟ٪
اٱ١ ٯوا٣ٮ ٢ٟ ؼغاعٰح ٗثٰشج ه٤ذ   أٛٞ ؼاد ٩  ٗا١ ٛذٯ٦  ٯغ أ٦٣ ٧٪ أ٩ ٧ٮ  ٠ش اٛ ٴ٪ٙ  ٢ أ١ ٯ ٘ ٓد ٯ٠ ٟن اٛ٪

ع ٛإلشاسج اٛرو
ُٮ ٟشؼٜح ٟرأخشج أ١ األٛٞ ٓذ . اٛثاسدج ٯغ  ٠ش اٛ ٴ٪ٙ  ٢ أٯؼاً أ١ ٯ ٘ ذشونٯ٠



ألعشاع السشيشيح

األعشاع المثكشج
ٌٰشاخ أ٩ ال   ط اخ  ٠ ٰ ٓذ ذؽ٪٭ ذشٟ َ، أ٩  ٰ هح ٓذ ذؽ٪٭ ذش٠ٰٟاخ ٩اعوح ٩ذاض ػو ظذ ٠ر اٛ األع٤ا١ 

.ذؽ٪٭ ذشٰٟٞ أتذاً
ٰاً تاالذعا٥ اٛزس٩٭  ـ٪س ذذسٯع اٛز٭ ٓذ ٯر ُٮ اٛراض اٛرششٯؽٮ  ظذم  ظذم ٯثذأ ت ٠ر اٛ ٛغ٢  .ا
 ٢ ٰ ـور ٓ ٛغ٢ ٤ٰٛرط  ـش ذاض ا ًاٛثاً ذش ٪ؼشٮ،  اٛ ٛغا٣ٰح د٧ٰٜضٯحٟصٚ ٧ز٥ اٛظذ٩م ذ٤رشش تاالذعا٥ أل٣غٮ  ٩.

اٛوغ ٞٛ ه٤ذ  ٛغ٢ ؼٮ ٩ٟإ ٘٪١ ا ٓذ ٯ ٠شاؼٚ األ٬ٛ٩  اٛ .ُٮ 
ٛغ٢   اٛرٮ ذؽ٪٭ ا وذ ٓادس ه٬ٜ ا٠ٛؼي ٢ٟ ٣اؼٰح اٛع٨ح  ٯغ ٛٞ ٯ ٠ش اٛ ٘٪١ األٛٞ ؼاد ئ٬ٛ دسظح أ١  ٓذ ٯ

٠رأششج .اٛ
ٛح ِٛرشج ٟـ٪ٛح ٢ أ١ ذغر٠ش ٧ز٥ اٛؽا ٘ .ٯ٠

ٮ ٣ِظ اٛع٨ح ٢ٟ اِٛٞ ُ ، ٛغِٜٮ وٜ٪٭ أ٩ ا اٛ  ِٖ اٛ ، ُٮ  ٬ أ٭ ع٢ ٘٪١ األٛٞ ٟ٪ػن أ٩ ٯشٰش ئٛ ٢ أ١ ٯ ٘ .ٯ٠

٠شؼٜح األ٩ٰٛح اٛ ُٮ ٧ز٥  هٰح  اع شوا هش ال ٯ٪ظذ أ



األعشاع المتأخشج:
ـ٪س ه٦٤ ع٢ ٟش ٜ٘غش، ٯ٤رط  ٜٛة أ٩ اال٣رشاس اٛزس٩٭ ٛ .ُٴذا١ ؼٰ٪ٯح ا
٨٤ٟا ُٮ ؼاالخ  ٠شٗضٯح أٗصش  اٛ ٛظذ٩م  ٜة ُٮ ؼاالخ ا اٛ ٜغا٣ٰح اٛذ٧ٰٜضٯح ألرٯاخذؽذز أرٯح  ٛ .٩ا

٘رٰش خالٙ اٛراض اٛث اٛرغشب  ٜة أ٩ ؼر٬ ٯخغش ؼٰ٪ٯر٦ الؼٔاً تغثة  اٛ ٢ أ١ ذرأر٫ ٰؼ٪ٯح  ٘ .ٯ٠
ٰح  اُ ٘٪١ شِ هٰح ٤٧ا ٓذ ذ هشاع ٛاشوا .رس٩ٯحال

ة ٜ اٛ ٠شاؼٚ األ٬ٛ٩ ٩ٓذ ٯض٩ٙ ه٤ذ ذ٠٪خ  ٜٛ ٰاس٭  ؽاد اٛز٭ ٯورثش ٟو اٛ .األٛٞ 
ٰ٪ب ؼ٪ٙ ع٤ٰح ػٰٔح ٩ه٠ٰٔح ْ اٛؽاٛح تع ُ ٓذ ذرشا







التشخيض:
٢ إل٣زاس ٰ ٛرؽغ ٯغ تاإلػاُح  ٠ش اٛ ٨٤ٟا  اٛرٮ ٯوا٣ٮ  هشاع  ٬ ال ة هٜ ٜرٌٜ ٠ث٘ش ػش٩س٭ ٛ اٛ .اٛرؽش٭ 

ٛغ٢ ٯورثش طوثاً ذم ُٮ ا ٛظ ٰض ا .ذشخ
غ اٛو ؽض  ُ ْ أداج  ٰ ـث ذ

٩عائٚ اٛر٘ثٰش

ٌح ٟصٚ اصسّ  طث ٢أل ٰ ٜ ٰ ٠ٰر ٰٛ٪د اٛ طثاى ا أ٩ 
ْٰ اخرثاس ٣ِ٪رٯح اٛؼ٪ء ـث ذ

٪ٕ ت٨ا ٘ اخرثاس ٛارخذٯش ٜٛع٨ح ا٠ٛش



إلطاتح :آليح 
ذم ألع٤ا١ ثة ٛرظ ٓ٪٫ ا٠ٛؼي ٧ٮ ا٠ٛغ

ٓاعٰح ٠ؼي ه٬ٜ اؿو٠ح  اٛ
ٛظشٯش أ٩ َ ٕ َ صٝ ألع٤ا١  اٛوؼٜح ا٠ٛاػٌح)ا (ذش٤ط 

٠ؼي ٟرٚ ٟؼي اٛصٜط اٛ اداخ  ه
اٛشػٰح اإلطاتاخ 

٠ِاظ٬ءاٛوغ  ٓوح اٛ ًٰش ٟر٪ ٓاعٰح  ٬ ٟادج  هٜ
ٰح  ٌ ٴ٪٫ ا٠ٛؼ اٛ ه٢  ًٰش ٟؽذدج ٟخرِٜح  ٢ أ١ ٯوض٫ ئ٬ٛ أعثاب  ٘ ٛغ٢ ٯ٠ ذم ا ٜة اٛؽاالخ ط ً ُٮ أ

٠ِشؿح اٛ ٰوٰح ٩ ـث اٛ



الخطح اعالجيح للسه المتظذع:
ـح ٟواٛعح   غٰح ُٮ خ ٰ اٛشئ  ٍ ٠ؼي ٧ٮ أل٧ذا اٛ خالٙ  ٯغ ٠ش ٜٛ ذم ٩ذ٪ُٰش اٛشاؼح  ٛظ ذـ٪س ا ٛغ٢ ٢ٟ  ؼ٠اٯح ا

األع٤ا١
.ا٠ٛرظذهح

د ٓ ٛغ٢ أ٩ ذاض ٟإ ْ ششٯؾ ذٔ٪ٯ٠ٮ ؼ٪ٙ ا ٰ ـث .تر
  ْ ٰ ـث ٘٪١ ػش٩سٯح ٓثٚ ذ ٢ ا١ ذ ٘ اٜٛثٰح ٯ٠ ٠واٛعح  اٛ اع ٩ هش ٜض ٢ٟ ال ٜٛرخ ٰاً  ُ ٗا ٰظ  اٛراض ت٠ِشد٥ ًاٛثاً ٛ

اٛذائٞ .اٛراض 
ٖ ع٢ ٟشـ٪س ه٢ رٛ ذم ٩ٯ٤رط  ٛظ ذـ٪س ا ٧ز٥ ألٟ٪س ٓذ ذغا٧ٞ ُٮ 



الخطح اعالجيح للسه المشطىس:
اٛٴٜن ٧٪ اٛؽٚ األٟصٚ ٩اٛ٪ؼٰذ  ،ٚ ٘ٚ ٟائ ٘اٟٚ أ٩ تش اٛ ٛغ٢ ئٟا تـ٪٦ٛ  ـش ا .ه٤ذٟا ٯ٤ش

ٌٰش ذثٴٮ   ظ ٛ اٛٴغٞ ا ٓغٞ ٗثٰش ٩ئرا ٗا٣د ئصاٛح  ٌٰش ٩ ط ٓغٞ   ٬ ٛغ٢ ئٛ ـش ا اٛ٘غش ٯش ا٤ٛلش ئرا ٗا١ خؾ  تٌغ 
ٛغ٢ ت٤ٰح ٢ٟ ا
هادج  ُح إل ـش٩ؼاًذش٠ٰٟحٗا ا٘ٛثٰش ٰخاساً ٟ غٞ  ٜٛٴ اٛرشٰٟٞ  ٰاساإلصاٛح ٩ ٘٪١ خ ه٤ذ٧ا ٯ  ،



الكسىس الطىليح للسه

التعشيف:
٘٪١ اذعا٦٧ ًاٛثاً   ٗاٟٚ ٯثرذأ ٢ٟ اٛعزس ه٤ذ أ٭ دسظح ٩ ٯ ًٰش  ٗاٟٚ أ٩  ٘ٚ ٗغش  ٰاً تش اٛ٘غش ٯر٠ؽ٪س ؿ٪ٛ

ٛغا٣ٮ   د٧ٰٜض٭ 





التشخيض

القظح المشضيح
ؽغاعٰح اٛ األٛٞ أ٩ 

٠ؼي اٛ ذٰاغ ه٤ذ  .هذٝ الس
ٛار٪سٝ

ٰاغ هذٝ السذ ٩ ٞٛ أل ٛغاتٴح ٛ اخ ا ٠واٛع اٛ ُٮ  اِٛشٚ 





ألعشاع السشيشيح
ـ٪ٛٮ اٛ ٘ا١ اٛ٘غش  ٜٛرأشش ٩ٟ هشػح  ألع٤ا١ ألٗصش 

ٰاً ٟن أ٩ تذ١٩ ٩ذذ ٠واٛعح ٛث اٛ ٘ٚ شائن ٟن ألع٤ا١  ٰٛح تش ـ٪ ٛ ْ ٟغ٪س اٛعز٩س ا ُ .ذرشا
ٰاً ٟغثٔاً ٌٰش ٟواٛعح ٛث اٛ ٰح اٛعزسٯح ُٮ األع٤ا١  ٛ ٛـ٪ ٘غ٪س ا اٛ ٢ أ١ ذؽذز  ٘ ٟن رٖٛ ٯ٠

ٰح، اٛعز٩س أل٣غٰح  ٛغِٜ ألسؼاء ا ٰح ٛ ٰح، اٛعز٩س أل٣غ ٜ اٛغِ اٛوٜ٪ٯح ٩  ٖ ٛذ٧ٰٜضٯحاٛؼ٪اؼ ء اٛوٜ٪ٯح،   ا ألسؼا
ٰح ٛغِٜ .٩اٛٔ٪اؿن ا

ـٴح  ٤٠ اٛ ٢ أ١ ذثذأ ٢ٟ  ٘ ٪٫ ٢ٟ اٛعزس، ٯ٠ ُٮ أ٭ ٟغر ٰح  ـ٪ٛ اٛ ٢ أ١ ذثذأ اٛ٘غ٪س  ٘ ٰاً،   اٛزس٩ٯحٯ٠ ٩ذرع٦ ذاظ
ٟن رٖٛ ؼاالخ ٟو٤ٰح



األعشاع المثكشج
ٰاغ هذٝ السذ ٛٞ أ٩  أل

ٰاغ ٩اٛؽغاعٰح ه٤ذ ا٠ٛؼي هذٝ السذ
٠رظذهح اٛؽٰح اٛ ٘غش اٛؽذتح أ٩ ألع٤ا١  و٘ظ ٢ٟ األٛٞ ا٠ٛشخض ٛ اٛ ُاذشج، ه٬ٜ  هادج ر٩ ؿثٰوح  األٛٞ 

ُح  اٱ ٘ٚ ٣رٰعح  ٠رش اٛ ٰة  اٛع ٜٛراض ٢ٟ  ٪ٓن أٓشب  ٰة ت٠ ٢ ذ٪اظذ ظ ٘ ٛزس٩ٯحٛار٪سٝ ٩ٯ٠ ا





األعشاع المتأخشج
 ٍ هٰح،jٟل٨ش ؼش ٰح ٛاشوا اُ اٛشِ ه٬ٜ ألشوح أ٩ ٧اٛح ٢ٟ 

ه٦٤  َ ٘ش ٜٛ ظثػ أ٩عن ٩أع٨ٚ  ٢ أ١ ٯ ٘ ْٰ ٯ٠ ه٠ ٩ ْ ٰ اٛثذاٯح ػ ُٮ  اٛز٭ ٗا١  اٛ٘غش ٩ ْ ٟن  ُ ٰة ا٠ٛرشا اٛع









التشخيض

أهميح التشخيض المثكش
ٜن  ٠ر٠صٜح تٴ اٛ ٠واٛعح  ، ٤ٛغ٠ػ تاٛ ٰح ـ٪ٛ اٛ عز٩س  اٛ ٗغ٪س  ٰاً ُٮ ؼاالخ  ْ أعاع ٰ ٛذٓ ش ٩ا ٘ ٠ث اٛ ٰض  اٛرشخ ٯورثش 

ٛغ٢ أ٩ اٛعزس ا
لٞ اٛو ٠شٜ٘ح ٛرش٠ٚ  اٛ ٟرذاد  ه٢ ا .ه٪ػاً 

خطأ التشخيض
٢ اسذ٘ث٪ا   ٰ ًٰش ٟخرظ  ٢ ٰ ٰض ٩رٖٛ تأ١ ٠ٟاسع ٛرشخ ـأ ُٮ ا عاخ ؼالخ ذشاظوٰح أك٨شخ خ ٢ ٢ٟ دسا ٰ اش٤

ٰض ٛرشخ ـأ ُٮ ا خ
ٰح ـ٪ٛ اٛ ٘غ٪س اٛعز٩س  ٛ.



الجيىب المشافقح لكسىس الجزوس الطىليح
٘٪١ هادج أ٩عن ٩ذإشش ت٠ع٠٪هح ٢ٟ ألع٤ا١ ٛغ٤ٰح ذ ٪ٙ ا ٰ٪ب ؼ اٛع

 ١٪٘ ٜعز٩س ذ ٰح ٛ ٛ٪ ـ اٛ اُٴح ٜٛ٘غ٪س  ٠رش اٛ ٛعٰ٪ب  اً د٧ٰٜضٯا٩ًٟوض٩ٛح ٩ذ٪ظذ  ٟ٪ػوحا ٰ ٛغا٣ أ٩ 
ٔح ٢ اٛثذاٯح ٛاراظٰح ػٰ ٘ ه٠ْٰ ٩ٛ  ١٪٘ ٰة ٯ اٛع

ٛغ٤ٰح اع ا٤ٛغط ؼ٪ٙ ا ذٝ ألٟش اٛٴاعٮ ا٠ٛغر ٠وذ٣ٮ  اٛ ه٢  ه٪ػاً  عة اعرخذاٝ ٟغثش ٟش١  .ٯ
ا ٰ ٢ أٓشب ذاظ ٗ ٜعز٩س ذر٪اظذ ُٮ أٟا ٰح ٛ ـ٪ٛ ٛ ٘غ٪س ا اٛ ٟن  اُٴح  ٠رش اٛ ٰ٪ب  اٛع







اعالماخ الشعاعيح

 المثكشجالذالالخ
ـ٪ٛٮ اٛ ٰض اٛؽر٠ٮ ٛ٘غش اٛعزس  ٰاً تاذعا٥ اٛعزس: اٛرشخ هٰح ٯ٠رذ ؿ٪ٛ ٰح ٛاشوا ُ اٛشِا  ٢ٟ َ ٰ .خؾ ٣ؽ

٦ٛ ٙ٪ ط اٛ٪ ٛظوة  ٰض ا ًٰش ٠٣٪رظٰح: اٛرشخ ظ٪ٯش  اٛر هٮ أ٩ أ١ صا٩ٯح  اٛ٘غش اٛشوا ٛٴ٤اج ًـا خؾ  ٰٞ ا .ذشٟ
الماخ الشعاعيح ال
الذالالخ المتأخشج

هٮjٟل٨ش  ٛاشوا
ُحٟل٨ش ا٨ٛاٛح  ٰا ٛاشا ه شوا





التظىيش الطثقي المخشوطي المحىسة في تشخيض كسىس الجزس الطىليح
٪٫ ٟؽ٪س٭ ٦ٛ ُٮ ٟغر اٛولٞ ا٠ٛعا٩س  ٕ ت٦ ٩ ٪٘ ٛغ٢ ا٠ٛش دساعح ا

ٌٰش ظذاً  ّ ط ٌٰش ٟرِش اٛ شع اٛ٘غش  ه  ١٪٘ ٢ أ١ ٯ ٘ ٰاً، ٯ٠ ٠ر٪ُشج ؼاٛ اٛ ٠خش٩ؿٮ  اٛ اٛرظ٪ٯش  ٟن أظ٨ضج 
ه٦٤  ٍ ًٰش ٟ٘ش٪ ٩

٘غش أٗثش ٢ٟ  اٛ شع  ه ٗا١  عة ال ئرا  ٠ؽ٪ اٛ ٠خش٩ؿٮ  اٛ ٘غ٪س تاٛرظ٪ٯش  اٛ ٢ ذؽش٭  ٘ ٠.١٥ٟٞال ٯ٠

ة ٟصٚ اٛ٪ط٪ٙ ئ٬ٛ ئشاسج  ٠ؽ٪ع اٛ ٠خش٩ؿٮ  اٛ ٰاخ   ذش٪ٯشٰحاٛرـ٪ٯش ٛرظ٪ٯش  ْٰ خ٪اسصٟ ؼٚ، ٩ترـث ُ أ
ـ٪سج  ـ٪ؽ ٟر ٰن خ ش ٜٛ٘غ٪س اٛعزسٯح ٛرع٠ ٘ ٠ث اٛ اٛرؽش٭  ٢ أ١ ذوذ ٧ز٥ اٛرـ٪ساخ تاٟ٘ا٣ٰح  ٘ اٛ٘غش ٯ٠

ٚ ٰح ُٮ ا٠ٛغرٔث ـ٪ٛ اٛ



الجشاحح االستقظائيح:
ٜٛعزس ٟثاششج ٛـ٪ٛٮ  ش٫ اٛ٘غش ا ٢ أ١ ٯ ٘ ٰط اٛؽثٰثٮ، ٯ٠ ه٤ذ ُسن ششٯؽح ٗاٟٜح اٛصخا٣ح ٩ ئصاٛح ا٤ٛغ





السثة
ٜٛعزس اٛرششٯؽٰح  ؿثٰوٮ ٟصٚ اٛث٤ٰح 

٠ٰح اٛرٮ ذرثو٨ا ٰ اٛرشٟ ٠واٛعح  اٛ ٠واٛعح ٛثٰح عاتٴح ٩ ٗ هالظٮ  .عثة 
العىامل الطثيعيح المهيأج

ـ٪ٛٮ ٜٛعزس  ٛ ـن ا ٔ٠ اٛ  ٚ٘ (اٛش٘ٚ اٛثٰؼ٪٭)ش
ٰحاٛو٪اٟٚ  آ إلؿث

٠ر٪اظذج ٟغثٴا اٛ اٛظذ٩م ا٠ٛع٨شٯح 



العىامل العالجيح المهيأج
ٜعزس ٰح ٛ اٜٛث ٠واٛعح  اٛ

اٛعائ ٛأل٤ٰٓح اٛرؽؼٰش 
ٰح ٱٛ اٛظذ٩م ا٠ٛع٨شٯح ا٠ٛغثثح تأظ٨ضج اٛرؽؼٰش ا

اٛواض  ٌٰش ٟروادٛح ٠ٛا ذث٬ٔ ٢ٟ  اٛ ٛغ٠اٗح  ظثػ ٟغر٠ٰٔح)ا ُح ٛر ٤٠ؽش اٛ (ه٤ذ ذؽؼٰش األ٤ٰٓح 
ْ اٛرش٩ٯح  اٛعا٣ثٮ)ؿشائ (اٛؽشش 

٠غرخذٟح  اٛ ٠ذٗاخ  اٛ اخ ٯذ٩ٯح )٣٪م  ٜظأد٩ ٨ا   عرا٣ اٛرٮ ٛ ٠ش٣ح  اٛ ٠ذٗاخ  ٜ ُح ٛ ٓاعٰح ٩شخ٤ٰح تاإلػا  ٰٚ عر
طٌش ـش أ ٓ)
٘ٚ اٛ٪ذذ  اٛصخ٤ٰح)ش ٛـ٪ٯٜح ٩ (اال٩ذاد ا
اٛراض   ٚ٘ ٤ٟـثٴح)ش ًٰش  ٍ ٟوذ٣ٰح  ؼ٪ا



الخطح العالجيح:
ٰح ٜٛعز٩س ـ٪ٛ اٛ ش اٛ٘غ٪س  ٰ ٓاٯح ٧ٮ ِٟراغ ذذت اٛ٪

٢ ٘ ٓد ٠ٟ ٜغ٢ أ٩ اٛعزس ُٮ أعشم ٩ ن ٛ ٴٜ اٛ ٜعزس ٯعة ئظشاء  ٮ ٛ ـ٪ٛ اٛ ٰض اٛ٘غش  ه٤ذٟا ٯرٞ ذشخ
ٰٞ"ٟؽا٩الخ  ٘ ال ذورثش أ٭  " اٛرشٟ ٛ ، ٨ٔا ٰ ـث ٠ش٠ٟح ٓذ ذٞ ذ اٛ ٠٪اد  اٛ  َ ٜ خ ٗغ٪س ه٤ٴٰح ت٠خر ألع٤ا١ را

ٚ ّ ؼ ـش اٛ ٢ٟ ٧ز٥ 

ُٮ ؿ٪ٯٚ ألٟذ ٗا


