
هه ّه ٞه  أهٛئي٤يتهههيهُيٌي هُيغي٤ي

 كي٢هههصي٤ي ه ي٘ي ههه

8 002     ً 

ٌ   ذ ى               ق م 

   ِ َ ي ن     ذ ى            ٍ 

 و ا ذ ا ص   ذ ى       

     ٍ  إ ا ذ ا ص   ذ ى         ذ ى     

ٌ   ذ ى               ق م 

 ذىن ىميىً ذىنَي   ذى  ذء ذىن ىميىً ذىنَي   ذى  ذء

 04..8 ًٞبهٝيصذ ب ٤ٓت 65.092 ًٞبهٝيصذ ص٤ِبهً َٓهيُذعْ

 98053 ًٞبهٝيصذ بظَ 9.6099 ًٞبهٝيصذ ص٤ِبهخ ٢ُهيُذعْ

ص٤ِبهٓؼِبه

 (ً َٓهيُذعْه)

 38032 ٗظقهًٞب بش٢ًُٞٝ 262022 سبغهًٞب

ه٤َِه)ص٤ِبهٓؼِبه

 (يُذعْه

 25 ٗظقهًٞب ُٞب هيألخؼش 394084 ًٞبهٝيصذ

ض٤ِبهيُٓخلٞمه

 ب ُشٌٞال ٚ

 62 ٗظقهًٞب هشع 866054 ًٞبهٝٗظق

ض٤ِبهيُهٓخلٞم

 ب ُل ٤ٗال

 66 ٗظقهًٞب هشٗب٤ط 6.8024 ًٞبهٝٗظق

ً َٓه)سٝبه

 (يُذعْ

صزْه)ِٓلٞفه 639055 ًٞبهٝيصذ

 (طـ٤ش

 62082 ًٞبهٝيصذ

ه٤َِه)سٝبه

 (يُذعْ

 28092 ٗظقهًٞب (بوَ)ًشيثه 868052 ًٞبهٝيصذ

 83082 ٗظقهًٞب ٓششّٝهٓؼِب 646084 ًٞبهٝيصذ ُبٖ

ٓالػنهه9ه ربٖهشذس

 طؼ ّ

 62096 سيصتهي٤ُذ عٔيه٤ٓذ 6.8085

ً َٓه)ربٖهًش٣ْه

 (يُذعْه

 98 سيصتهي٤ُذ عٔيهيُضٔشيء 66026 ِٓؼوت٤ٖهطؼ ّه

ربٖهششيئشه

 (خ ٢ُهيُذعْه)

 6.9082 سيصتهي٤ُذ عِٕٔٞهٓؼِب .86 شش٣ضتهٝيصذة

رب٘تهب٤ؼ ءه

 (ك٤ت ه)

ٓالػنهه9ه

 طؼ ّ

صب ثهه6-8 سب٤ ٕهط صد 136.62

 ٓتٞعطت

8806 

صب ثهه8-9 سب٤ ٕهٓو٢ِ 684049 ٗظقهطؼتهٝ ربٖهٓخِخ ث

 ٓتٞعطت

62058 

عٔيهً٘ؼذه 84036 ًٞبهٝيصذ طض٤ٖهيب٤غ

 ٓو٢ِ

 96088 سيصتهي٤ُذ

عٔيهصٔ ّه 6608 ٝيصذةهٓتٞعطت بش و ٍ

 (ٓبٜشه)هٓو٢ِه

 88086 سيصتهي٤ُذ

ٓشٔشهه

 (ٓزلقه)ه

 6402 ٗظقهًٞب ُــــٞبـــ  6406 ٗظقهًٞب

صـٔــــضه 6.042 ًٞبهٝيصذ كشيُٝت

 (ٗخ٢ه)ه

 4.08 ٗظقهًٞب

 94044 ٗظقهًٞب (ب٤ذيٕه)ُٞصه 36052 ٝيصذةهٓتٞعطت ب ب ١

 88604 ٗظقهًٞب رٞص 62052 ًٞبهٝيصذ  ٔش

 83604 ٗظقهًٞب كغتن 69 حِخ٤ٖهًٞب صب٤ب

 89.6 ٗظقهًٞب كغتنهٓضٔض 66088 ٝيصذةهٓتٞعطت أكًٞ دٝ

 واذاص ذى    / قمٌ ذى      /ذىدىيو ذى  ذئي : ذىَ دا * 92036 ًٞبهٝيصذ بٞبش

 : ميف ّز د ٍِ ذالس هالك ذى  ذئي ىين ىميىً  (*ج ذً )جدوه ٍ  ىي ذألغ     ٍِ ذىن ىميىً 

ٗغتط٤غهإٔهٗض٣ذهٖٓهيعتٜالىهيٌُ ُغ٤ّٞهٖٓهخالٍه ٘ ٍٝهأؿز٣ته

 6هؿ٤٘تهبٚه٢ٛٝ

 ٘ ٍٝهيُض٤ِبهٝهبذيئَهيُض٤ِبهٖٓهيُزبٖهٝهيُشٝبهٝيُضب د١ههههه 10

 0ٝيُوشطتهٝيُِب٘ت

ه٣ؼٖٔهيُضظٍٞهػ٠ِهههههههههههه 20 يالٛتٔ ّهبت٘ ٍٝهٝربتهيإلكط سه٤ٓٞ٣ 

 0صظتهأٝهصظت٤ٖهٖٓهٓزٔٞػتهيُض٤ِبهٝبذيئِٜ 

هيُلشيُٝتهههههههههههههه 30 هٓخَ هيُط صرت هيُل ًٜت هػظ ئش هإ٠ُ هيُض٤ِب إػ كت

 0هيُخ00000ٝئُٞصهٝيُبش و ٍ

هأٝهههههههههههههههه 40 هيُتضؼ٤شهٓخَهيُب٤تضي هعش٣ؼت هيُزبٖهإ٠ُهيألؿز٣ت إػ كت

 0هههيُٜبشرشهب ُزبٖهأٝهيُِب٘تهب ُضػتش

هٝيٌُغتشدههههههههههههههههههههههههه 50 هئُضِب٤ت هٓخَ هب ُض٤ِب هيُـ٤٘ت هيألؿز٣ت ٍٝ ٘ 

 0ٝيأل٣ظهيٌُش٣ْ

ُض٣ دةهيٓتظ صهيٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيُزغْه٣لؼَهكظَهيُض٤ِبهههههههههههه 60

 0هههٝٓ٘تز  ٚهػٖهيألؿز٣تهيُـ٤٘تهب أل٤ُ فهػ٘ذه ٘ ُٜٝ 

ههههههههههههههههههههههه 70 ه٣ؼ دٍ هٓ  هيُغٔي ه ٘ ٍٝ هٖٓ هك٢هههههههه8ه–9يإلًخ س ٓشيث

 0يألعبٞع

هٖٓههههههههههههههههههههه 80 ه ؼ٤ن هألٜٗ  هب ُذٕٛٞ هيُـ٤٘ت هيألؿز٣ت ه ٘ ٍٝ هٖٓ يُتو٤َِ

 0يٓتظ صهيٌُ ُغ٤ّٞههك٢هيُزغْ

هػ٠ِهههههههههههههههههههه 90 هيُضظٍٞ هٖٓ ه٣ض٣ذ هيُشٔظ هألشؼت هيٌُ ك٢ يُتؼشع

هههه هههه"هك٤ت ٤ٖٓ هك٢ههههههههههههههههههه"هد هيٌُ ُغ٤ّٞ هيٓتظ ص ه هٖٓ ه٣ض٣ذ يُز١

 0يُزغْه

هٓ٘تظٔته٣شكغهٖٓههٞةههههههههههههه 100 ٓٔ سعتهيُتٔ س٣ٖهيُش٣ ػ٤تهبظٞسة

 0ٓؼذٍهًخ كتهيُؼظْهٓٔ ه٣ض٣ذهٖٓهطالبتٜ 

 



 :+Calcium Ca8ذىن ىميىً 

ههههههههههههههه ه٣ٝشيٌيَ هُيِيزيغيْ هٝصٕهههه%هههه6ٖٓهئُـز٣ ثهيُؼيشٝس٣يت ٓيٖ

ْههههه806هه-8"ههيُزغْهُِشخضهيُب ُؾهأ١هٓ ه٣ؼ دٍه صي٤يجههه"هههًيزي

هٝههههه%هههه٣55ٞرذه ٓ٘ٚهك٢هيُؼظ ّهٝيألع٘ ٕهٓتضذُيهٓغهيُلغيليٞس

هههههه ه بي ُي٘يغيبيتههههههههه68هههه6بؼغهيُؼ٘ طشهيألخشٟهص٤جه وذسهٗغبتيٚ

ُِلغلٞسهٝهيُب ه٢هٓ٘ٚهك٢هبالصٓ هيُذّهٝعٞيئَهيُزغْهيألخشٟه

 0ٝيألٗغزتهيُطش٣ت

 :وظ ئفه

 6ٖٓهيُٞظ ئقهيألع ع٤تهٌُِ ُغ٤ّٞه

هُيِيؼيظي ّهههههههههههههههههههههه 10 هيُظيِيب هيُيٜي٤يٌيَ هإػيطي ء ئُغئٍٞهيألٍٝهػيٖ

 0ٝيألع٘ ٕ

هكي٢هههههههههههههههه 20 هريشس هأٝ ههيطيغ هصيذٝث ٣غ ػذهػ٠ِه زِطهيُذّهػ٘ذ

 0يُزِذ

هُيِيخيال٣ي هههههههههههههههههههه 30 هيُيـيزيئي٤يت هيُئيٞيد ٣غَٜهٖٓهػ٤ِٔتهيٓيتيظي ص

 ٣ٝ0ض كظهػ٠ِه ٞيصٜٗ 

 ٣0٘ظْهػشب ثهيُوِبه٣ٝٔ٘غه ش٘ذهيُؼؼالث 40

 ٣0غ ػذهػ٠ِهٗوَهيُشع ئَهيُؼظب٤تهٖٓهخ٤ِتهإ٠ُهأخشٟ 50

٣غ ػذهػ٠ِه ٘ش٤طهيألٗض٣ٔ ثهيُت٢ه ذخَهك٢هيُتلي ػيالثههه 60

 0ي٤ٔ٤ٌُ ئ٤تهٝيُض٣ٞ٤تهُِزغْ

ههههههههههههههههه 70 هكي٤يتي ٓي٤يٖ هيٓيتيظي ص يُؼيشٝس١هه"ههه86ب"ه٣غ ػذهػيِي٠

 0ُتظ٤٘غهخال٣ هيُذّهيُضٔشيءهك٢هٗخ عهيُؼظْ

٣٘ظْهإكشيصهيألٗغ٤ُٖٞهٖٓهيُبٌ٘ش٣ طهًٝزُيهيٓيتيظي صهههه 80

 0يٌُشب٤ٛٞذسيث

 :ٍ  ااه ذى  ذئي 

هٓيٖههههههههههههههههههه هٝيُيضبي د١ هٝيُيِيبيٖ هيألريبي ٕ ٣ؼذهيُض٤ِبهٝٓ٘تز  ٚهٓخيَ

هػيِي٠ههههههه ه أؿ٠٘هئُظ دسهيُـزيئ٤تهب ٌُ ُغ٤ّٞهًٔ ه ضت١ٞهيُِضّٞ

هٝيُغيِئيٕٞههههههههههه هًي ُغيشد٣يٖ ٤ًٔتهٖٓهيٌُ ُغ٤ّٞهخظٞطً هيُغٔي

يُخؼشٝيثهيُٞسه٤تهيُخؼيشيءهه0هٝيألعٔ ىهيُؼظ٤ٔتهيألخشٟه

 0 ؼتبشهٓظ دسهؿ٤٘تهب ٌُ ُغ٤ّٞهٝخظٞطً هيُغب ٗخه

 :ذالح ي ج ت ذى  ذئي  ذىيىٍي 

هكي ٗيٚهههههههههههههه هيُيٌي ُغي٤يّٞه هٓيٖ ُؼٔ ٕهصظٍٞهيُشخضهػ٠ِهيصت٤ ر  ٚهي٤ٓٞ٤ُت

هٓيٖههههههههه هًيٞبي٤يٖ ٣ٞط٢هبت٘ ٍٝه٤ًٔ ثهً ك٤تهٖٓهيُض٤ِبهٝٓ٘تز  ٚهٓ ه٣ؼ دٍ

هٝأسبيؼيتههههههههههههههه هٝيُئيغي٘ي٤يٖ يُض٤ِبهُِب ُـ٤ٖهٝحالحتهأًٞيبهُألطل ٍهٝيُيضيٞيٓيَ

 0هأًٞيبهُِٔشيٛو٤ٖهٝئُشػؼ ث

 

 

 

 

أع         ذ  

 :ّق ه

هٝريبي ثههههههههههههههه ه ي٘ي ٍٝ هبغيبيب  ظٜشهأػشيعهٗوضهيٌُ ُغ٤ّٞهػ٠ِهيُشيخيض

ٖههههههههههه هكي٤يتي ٓي٤ي هأٝ هػيِي٠ههههههههههه"ههد"ههكو٤شةهك٢هٓضتٞيٛ هٖٓهيٌُ ُغي٤يّٞ ه٣يضيليض يُيز١

هإُي٠هههههههه ه٣ييد١ يٓتظ صهيٌُ ُغ٤ّٞهٖٓهيألٓؼ ءهأٝهبغببهخَِهكغ٤ُٞٞري٢

 6ػؼقهك٢هيٓتظ صهيٌُ ُغ٤ّٞهٖٝٓهٛزٙهيألػشيع

هههههههههههههههههه 10 هٓغيي ٓيي٤ييت هبيئييشع هيألشييخيي ص ههههههههههه"هه٣ظيي ب هيُييؼييظيي ّ "هه ييخييِييَ

"Osteoporosisهيُيـيزيءهههههههه"ههه هكي٢ ٝٛٞهبغبههِته ٞيكشهيٌُ ُغ٤ّٞ

ُٔذةهط٣ِٞتهخالٍهٓشصِتهيُبِٞؽهٓٔ ه٣يد١هإ٠ُهعضبهئُؼ دٕهٓيٖهه

هٝطيؼيٞبيتهههههههههه هًغيشٛي  يُؼظ ّهٝػٔٞسٛ هٝيٗخل عهًخ كتٜ هٝعُٜٞت

 0يُتئ ّهيٌُغٞسهبٜ 

هٓيخيضٕٝهههههههههه 20 هبي٘يويض ٣ظ بهيألطل ٍهػ دةهبٔشعهيٌُغ سهئُؼشٝف

ٖههههه "هيٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيُؼظ ّه٣ٝوَهئُخضٕٝههبغببهػذّه ٞيكشهكي٤يتي ٓي٤ي

هإٔههه"ههد ك٢هيُٞربتهٓٔ ه٣يد١هإ٠ُهٓشٝسهيٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيألٓؼ ءهدٕٝ

هٝ ؼيخيْههههه ٣ٔتضهٓغببً هظٜٞسهأػشيعهأخشٟهٓخَه وٞطهيألسرَ

 0ػظ ّهيُشعؾهٝ أخشهيُ٘ٔٞهٝ وٞطهيُؼٔٞدهيُلوش١هٝهظشهيُغ م

هههههههههههههه 30 هيُيتيٌيضص هأٝ هالٗيخيلي عهههههههههه"هههTetany"ههيإلط بتهب ُيتيشي٘يذ ٗيتي٤يزيت

ٓغتٟٞهيٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيُذّه٣ٝيد١هإ٠ُه ش٘ز ثهالهإسيد٣ته ضذثهك٢ه

ه٣ظي٤يبهههههههههههههههههههههههههههه هٝػي دة هٝيُيؼيؼيالث هيألػظي ب ه يٜي٤يذ هٗيتي٤يزيت يألطيشيف

هكي٢ههههههه يألطل ٍهٝيُب ُـ٤ٖهٝخظٞط هيألطل ٍهيُشػغهيُز٣ٖه٣ؼيتئيذٕٝ

 0 ـز٣تْٜهػ٠ِهيُض٤ِبهيُظ٘ ػ٢

يإلط بتهبٔشعه٤ُٖهيُؼظ ّهٗت٤زتهالعت٘ضيفهيٌُ ُغ٤ّٞهٝيُيليغيليٞسههههه 40

هيألشيخي صهههههههه هػي دة ٖٓهيُؼظ ّهبغببهٗوضهٓغتٞيٙهك٢هيُذّه٣ٝظ٤ب

 يُز٣ٖه٣ت٘ ُٕٝٞهٝرب ثهكو٤شةهك٢هٓضتٞيٛ هٖٓهيٌُ ُغ٤ّٞه

هيُيال ي٢ههههههههههههههههههههه"ههد"ٝك٤ت ٤ٖٓه هيُيضيٞيٓيَ هيألٓيٜي ث هكي٢ هيإلطي بيت ٝ ٌخش

هيُيضيِي٤يبههههههههههههههههههههههههههههههههه هٓيٖ هًي كي٤يت هًئي٤ي ث ه ي٘ي ٍٝ هػيذّ هٓيغ ٣تٌشسهصٔيِيٜيٖ

 0ٝٓشتو  ٚ

 : ذى ىذٍو ذى ي تؤث  عيً ذٍ   ص ذىن ىميىً

هيٓيتيظي صهههههههههههههههههههههههههه هػيِي٠ ه ييحيش هيُيتي٢ هيُيـيزيئي٤يت ٣ٞرذهبؼغهيُؼيٞيٓيَ

 6يٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيُزغْهٜٝٓ٘ 

هٝههههههب َض ذإلمم ىيل  ٘ ٍٝهأؿز٣تهؿ٤٘تههه-8 ٣ٝٞرذهك٢هيُغيبي ٗيخ

يُشٌٞال ٚهيُز١ه٣ش بطهب ٌُ ُغ٤ّٞهٌٕٓٞهٓشًب ثهؿ٤شهريئبيتهه

 0ٓٔ ه٣ؼ٤نهيٓتظ طٚهك٢هيُزغْه

٣ٝٞرذهك٢هيألؿز٣تهيُـ٤٘تهب َض ذىف   ل  ٘ ٍٝهأؿز٣تهؿ٤٘تههه-6

ب ُ٘خ ُتهيُز١ه٣ٌٕٞهٓشًب ثهؿ٤شهريئبته شكغهٖٓهدسرته أ٣ٖه

هٓيٖهههههههههههههههههههه هخيشٝريٚ هٗغيبيت هكيتيش يليغ يٌُ ُغ٤ّٞهك٢هيُو٘ ةهيُٜؼٔي٤يت

 0هيُزغْهػٖهطش٣نهيُبٍٞ

هيٓيتيظي صههههههههههههههههههههههههىدهىُص٣ دةهيهه-9 هٓيٖ ه٣يويِيَ هيُيـيزيئي٤يت ك٢هيُيٞريبيت

 0يٌُ ُغ٤ّٞهٝخ طتهيُذٕٛٞهيُض٤ٞي٤ٗت

هٓئي ههههههههههههههههىن فييِ ٣ؼَٔهيهه-8 هيُيبيٍٞ هطيش٣ين هػيٖ ػ٠ِهكوذهيٌُ ُغ٤ّٞ

 ٣0ض٣ذهٖٓهإدسيسهيُبٍٞ

هيُيٌي كي٢ههههههههههه"هها"هبفي  ٍيِ ػذّه ٘ ٍٝهأؿز٣تهؿ٤٘تههه-6 هيُيتيؼيشع أٝ

هٓيٖهههههههه ه٣يض٣يذ ألشؼتهيُشٔظههٓٔ ه٣وَِهٖٓهيُضظٍٞهػ٤ِٚهيُز١

 0يٓتظ صهيٌُ ُغ٤ّٞهٝيُلغلٞسهك٢هيألٓؼ ء

ه يؼي٣ٞيغههههههههههههههههه-2 هٝػيذّ هبي٤ي٘يٜئي  يُضَٔهئُتٌشسهبذٕٝه شىهٓغ كت

هيُيـيزيءهههههههههههههه هطيش٣ين هػيٖ يٌُ ُغ٤ّٞهئُ٘غضبهٖٓهيُزغْهُِز٘ي٤يٖ

٣يد١هإ٠ُهإط بتهيألّهبأػشيعهٗوضهيٌُ ُغ٤ّٞهٓخَهيُتش٘ذه

 ٤ُٝ0ٖهيُؼظ ّ

مىب ذى ييب    اه

  :

مىب ى ِ أو ٍي  اوب 

أو ش    يِ ج ِ أو ق ع     ج   ِ أب ي ض              

ٍ ىسط ذى جٌ

   . 


