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                               Abstract in Arabic ملخص البحث

       

      ًٌزبص رثبة انشيم ثؼذو انمذسح ػهى انطٍشاٌ انًزٕاصم ٔ االَزشبس 

 كٍهٕيزش ثؼٍذا ػٍ 1ػهى َطبق ٔاسغ حٍش ٌُذس اَزشبسِ اكضش يٍ يسبفخ 

نمذ ٔجذ أٌ انشٌح ال ٌؤصش فً كضبفخ اَزشبسِ ثم ػهى . يُبطك ركبصشِ 

 4ْزِ انحششاد غٍش فؼبنّ ػُذيب ركٌٕ سشػخ انشٌح اكضش يٍ , انؼكس 

إٌ ْزِ . كٍهٕيزشا نكم صبٍَّ ٔ رهجب إنى يسبكُٓب ػُذ ْجٕة انشٌح

انًٍضاد رؤدي إنى انؼضل انجغشافً ثٍٍ انجًبػبد انًخزهفخ ٔ رحش ػهى 

  يضبل رنك انُٕع انًؼشٔق ثبالسى انؼهًً . إثشاص االخزالفبد انجٍٍُّ 

Phlebotomus papatasi  انزي ٌؼزجش انُبلم نُٕع يٍ طفٍهٍبد ٔ

ْزا انُٕع ٔاسغ االَزشبس . انهشًبٍَب ٔ انزً رسجت يشض انهشًبٍَب انجهذٌخ

ُْبنك انؼذٌذ يٍ . حٍش ركٌٕ انجًبػبد انًحهٍخ نٓزا انُٕع يؼضٔنخ جٍٍُب

انجش ٔرٍُبد ٔاألَضًٌبد فً رثبثّ انشيم السًٍب فً نؼبثٓب أصجحذ 

يؼشٔفّ فً دٔسْب انًٓى فً رحطٍى انكشثٍْٕذساد ٔ انجؼض اَخش 

ْزِ انًكَٕبد ٔ غٍشْب رًُغ رٕلف . ٌسجت االحًشاس فً يكبٌ االصبثّ

رذفك انذو ٔ ثبنزبنً رسٍٓم رحذٌذ يٕلغ انشؼٍشاد انذيٌّٕ فً جهذ انؼبئم 

نمذ . ٔ رمٕو ثبنًحبفظخ ػهى رذفك كبف نهذو إنى فى انحششِ أصُبء رغزٌزٓب

ٔجذ أٌ نؼبة ثؼض رثبة انشيم ٌسبػذ ػهى اَزشبس رمشحبد انهشًبٍَب 

فً ْزا انًششٔع انجحضً اَزمٍُب ثشٔرٍٍ شبئغ فً نؼبة رثبثّ . انجهذٌخ

نذساسخ ظبْشِ االخزالفبد  P. pappatasi  انشيم انًؼشٔفخ ثبسى 

ٔ إلَجبص ْزا انؼًم رى . انجٍٍُّ ثٍٍ انجًبػبد انًخزهفخ نٓزا انُٕع

اسزحذاس ٔ رطٌٕش رمٍُخ جضٌئٍّ جذٌذِ رؼزًذ ػهى رمٍُخ رفبػالد انجهًشِ 
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  ثبالػزًبد ػهى انزسهسم انٍُٕكهٍٕرٍذي نجٍٍ االيهٍض  (PCR) انًزسهسهخ 

.  (DNA) نهحًض انُٕٔي انال أكسجًٍُ 

 يذٌُّ ٔ لشٌّ فً 12      رى جًغ ػٍُبد  ْزا انُٕع يٍ رثبة انشيم يٍ 

ْزا ٔ لذ أصجزذ دساسزُب . انضفخ انغشثٍخ حٍش رى رطجٍك انُظبو انًسزحذس

ْزِ ػهى ٔجٕد اخزالفبد جٍٍُّ كجٍشِ ثٍٍ انؼٍُبد انزً رى جًؼٓب يٍ 

ْزِ انذساسبد انزً رٕضح ظبْشِ االخزالف انجًٍُ . ْزِ انجًبػبد

سزسبػذ فً انًسزمجم فً رحسٍٍ يؼشفزُب ػٍ االَزشبس انٕثبئً نُبلم ْزا 
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