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  د 

 
اسى انطبنت 

انشعجخ 
 ٔانًجًٕعخ

 
اسى انجذج 

انكجذ فٙ انطٕٛس  2ة يٕسٗ قبدس عجذ٘   1

االيعبء انذقٛقخ فٙ انطٕٛس  2ة يٛخى سعذ دًٛذ  2

االطٕاس انًعذٚخ نهطفٛهٛبد  1ة َذٖ صبدق صبنخ  3
انًتُقهخ يع َجبد انطذبنت 

تأحٛش انًستخهص انًبئٙ  1أ شٓذ صجبح َصٛف  4
ٔانكذٕنٙ نُجبد انسذسح 

عهٗ فعبنٛخ انخًٛشح 
انًشضٛخ 

يصطفٗ دسٍ  5
دًٛذ 

تأحٛش انًستخهص انًبئٙ  1ة 
ٔانكذٕنٙ نُجبد انٛبط عهٗ 

فعبنٛخ انخًٛشح انًشضٛخ 

تأحٛش انضٕٚد انطٛبسح تجبِ  1ة سذش يذًذ فشد  6
انفطشٚبد انًًشضخ 

عهٙ ادًذ عجذ  7
انذًٛذ  

دساسّ ٔساحّٛ كًّٛ نجصًبد  2ة 
االصبثع نزكٕس ٔاَبث يٍ 

ثغذاد 

سسٕل يذًذ  8
دسٍٛ  

دساسّ َسٛجّٛ نهشغبيٗ   2ة 
فٙ االسَت  

َٕس دٛذس عجذ  9
انستبس  

تأحٛش انضٕٚد انطٛبسِ عهٗ  1ة 
انفطشٚبد انًًشضّ 

ايُّ عبد    10
 

                 

دساسّ ٔساحّٛ كًّٛ نجصًبد  2أ 
االصبثع فٙ ركٕس ٔاَبث يٍ 

ثغذاد 

يصطفٗ عهٙ  11
دسٍٛ  

دساسّ َسجّٛ نهخصّٛ فٙ  1أ 
ضفذع 

 Bufa viridis 

يًٍٓٛ فٕص٘  12
انذٍٚ عجذ انسبدِ 

انفعبنّٛ انتخجٛطّٛ  1ة 
نًستخهصبد َجبد انذُبء 

عهٗ ثعض االدٛبء انًجٓشّٚ  

تأحٛش انُتخ ثٛشٔكسٛذ  1ة سبسِ عهٙ يذًذ   13
انٓٛذسٔجٍٛ فٙ ًَٕ ٔاَجبد 

 Zea َجبد انزسِ انصفشاء 
magsl 

تأحٛش االجٓبد انًهذٙ عهٗ  1أ دالل يؤٚذ صجذٙ   14
 Vicia fabaَجبد انجبقالء  



 عال نٕاء دسٍ   15
 1     أ  

 
 

دساسّ دٔس انًستخهص 
انًبئٙ نجزٔس انذجّ انسٕداء 
فٙ تعذٚم انتأحٛشاد انسًّٛ 
انٕساحّٛ نعقبس انًبٚتٕيبٚسٍٛ 

فٙ انفئشاٌ انًختجشّٚ  

كبسدَٛب اثشاْٛى  16
عهٙ  

اختٛبس افضم عضنّ يٍ ثٍٛ  1أ 
عشش عضالد نهعفٍ 

Spergillus niger  الَتبد
دبيض انستشٚك  

دٍُٛ جبسى  17
خضٛش  

دساسّ تششٚذّٛ َٔسٛجّٛ  1أ 
نهسبٌ فٙ انقُفز 

عضل ٔتٕصٛف انذَب نجكتشٚب  1أ  دسّ عجذ انكشٚى  18
Staphylococcus  ّانًعضٔن

يٍ االدساس  

تأحٛش انكهٛكٕسٛذاد االيُّٛٛ  2أ  يصطفٗ حبئش  19
فٙ كهّٛ انفأس 

اختٛبس افضم عضنّ يٍ ثٍٛ   2أ  سسم اسكبٌ  20
عشش عضالد نهعفٍ 

Aspergillus niger الَتبد 
دبيض انستشٚك 

ُْذسٍٚ خضٛش  21
 دسٍٛ 

دساسّ َسجّٛ نهسبٌ انشّٚب  1أ 
االيشٚكٙ 

تأحٛش انًستخهص انًبئٙ   2ة ٔئبو جًبل يٓذ٘  22
ٔانكذٕنٙ الٔساق َجبد 

انسذس عهٗ فعبنٛخ خًٛشِ 
Candida albicans 

عخًبٌ فٛصم عجذ  23
هللا 

تأحٛش انًستخهص انًبئٙ  2ة 
ٔانكذٕنٙ الٔساق َجبد 

 انٛبط عهٗ خًٛشِ
Candida albicans 

فٙ ًَٕ َجبد NPKتأحٛش  1أ ثشاء دًٛذ يجٛذ   24
 انجبقالء

تأحٛش انًستخهص انًبئٙ  2أ ْذٚش ضٛبء َبجٙ   25
 Hibiscus نشب٘ انكجشاد 

sabdariffa 
سٚفبٌ ٚبسٍٛ  26

جًٛم  
تأحٛش انًستخهص انًبئٙ  1ة 

 Hibiscusنشب٘ انكجشاد  
sabdariffa 

االطٕاس انًعذّٚ نهطفٛهٛبد  2ة سغذِ سائذ عجبط   27
 انًُتقهّ يع َجبد انسجبَغ



عهٙ دسٍٛ  28
يعبسد 

انكجذ فٙ انطٕٛس  1ة 

االيعبء انذقٛقّ فٙ انطٕٛس  1أ يذًذ كشٚى سهٛى   29

 قٙ ًَٕ NPRتأحٛش سًبد  1ة اّٚ يجٛذ سعٛذ  30
َجبد انفبصٕنٛب 

 


