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 د. إٌّبْ ثشٍز أثٛوجذح )خجٍزح اٌطت اٌجذًٌ ٚ اٌزغذٌخ(

 

 نهًراسهح و األسرفسار: 

emmymoh66@yahoo.com 

 عُىاٌ صفحح وصفاخ يُسنيح عهى فيس تىك:

https://www.facebook.com/WsfatMnzlytLjmalkHomemadeBeautyRecipes/?ref=bookmarks 
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 الفهرس

 

 

 األمراض األكـزٌـمـا 3-2ص 

 الوصفات العالجٌة شراب الثوم لعالج السعال الجاف 4ص 

 العناٌة بالشعر لناع الموز لتنعٌم الشعر الجاف 5ص 

 العناٌة بالبشرة سبراي الخٌار لمحاربة حب الشباب 6ص 

 الفوائد الشاي األبٌض 8-7ص 

 العناٌة بالجسم كرٌم الجوز لترطٌب و تعطٌر الجسم 01ص 

 النحافة عصٌدة الشوفان لعالج فمدان الشهٌة 00ص 

 التمرٌنات تمرٌنات لتكبٌر الصدر 01ص 

 العٌون كرٌم المهوة لشد تجاعٌد تحت العٌن 02ص 

 المنزلٌةصناعة  صناعة خل النعناع 03ص 

 نصائح البشرة الحساسة 05 -04ص 

 األعشاب الكركم 08-06ص 

 صٌدلٌة المجلة كبسوالت أورلٌستات إلنماص الوزن 11ص 

 صناعة الصابون صابون جوز الهند لترطٌب الٌدٌن 10ص 

 المطبخ الصحى شراب المرفة لعالج التهاب الحلك 11ص 

 القاموس  12ص 



 

 

3 

 راضـاألمـ 
 

 األكـسيـًـا
ً٘ ٘زش أٚ زىخ ٔبردخ ػٓ اٌزٙبة فً اٌدٍذ ذعريف انًرض: 

شزح ٚرزٛرَ فززىْٛ ػٍٍٙب ثسجت اخزالي خٍذي فزٍزٙت اٌج

اٌمشٛر ٚرظٙز فٍٙب ِبدح سبئٍخ، ٚ٘ذا اٌّزض غٍز ِؼذي، ٚلذ 

  .ٌصٍت األغفبي  ٚغبٌجب ِب ٌشفى ِٕٗ ثؼذ اٌجٍٛؽ

 : األسثاب

  اٌّٛاد اٌىٍّبٌٚخ اٌزً رسزخذَ فً صٕبػخ إٌّظفبد ٚاٌزً رٍٙح اٌدٍذ

   االظطزاة إٌفسً ٚاٌمٍك ٚاإلٔفؼبي

   ثؼط األزٍبْدٚرح اٌذَ اٌعؼٍفخ فً 

   اٌسسبسٍخ ٚاٌزغٍزاد فً اٌٙزِٛٔبد

  اٌزغٍزاد فً اٌفصٛي ٚاٌطمس

   أسجبة ٚراثٍخ

 انىقايح:

   .ردٕت اٌّٛالف اٌزً رؤدي إٌى اٌعغٛغ إٌفسٍخ

  .اٌّسبفظخ ػٍى رغٛثخ اٌجشزح

 . اٌّالثس اٌمطٍٕخ ٚإٌبػّخ أررذاءػٓ ٌجس اٌّالثس اٌخشٕخ ٚردٕت 

 . ٚرغٛثخ ِخزٍفخ  درخبد ززارح ردٕت اإلٔزمبي فدأح إٌى

 سزخذَ إٌّظفبد ِٚسزسعزاد اٌزدًٍّ اٌزى ٌذخٍٙب اٌّٛاد اٌىٍّبٌٚخردٕت ا

 .ئر اٌؼطزٌخ ٚفزٚ اٌسٍٛأبدٍِٙدبد اٌسسبسٍخ ِثً اٌزٚا اإلثزؼبد ػٓ

   .ردٕت األوالد اٌّمٍٍخ ٚاٌزً أظٍف إٌٍٙب األٌٛاْ اٌصٕبػٍخ
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 َصائح:

ْ سٌذ اٌشٌزْٛ أٚ صبثْٛ اٌغبر أٚ اسزخذاَ صبثْٛ اٌىزوُ أٚ صبثٛ

 .صبثْٛ زجخ اٌجزوخ ٌغسً خسُ اٌّزٌط

 .ِزاد فً اٌٍَٛ 3ِسر خسُ اٌّزٌط ثخً اٌزفبذ 

 .شزة وٛة ِٓ ِغًٍ اٌجبثٛٔح أٚ زجخ اٌجزوخ

 .رٕبٚي ػسً إٌسً اٌصبفً ِغ زجخ اٌجزوخ اٌّطسٛٔخ

 انعالج:

ِالػك وجٍزح ِٓ اٌجبثٛٔح فً أوٛاة ِٓ اٌّبء اٌّغًٍ  3رٕمغ  انثاتىَح:

ٚ ٌززن ززى ٌجزد. ٌؼًّ ِٓ إٌمٍغ وّبداد ٌّٕطمخ اإلصبثخ ػذح ِزاد 

 فً اٌٍَٛ. ٌىزر اسزخذاَ ٘ذٖ اٌٛصفخ ززى اٌشفبء.

رّشج ٍِؼمخ وجٍزح ِٓ خٛسح اٌطٍت اٌّطسٛٔخ ِغ ٍِؼمخ  خىزج انطية:

 02صغٍزح ِٓ سٌذ اٌشٌزْٛ. ٌٛظغ ػٍى إٌّطمخ اٌّصبثخ ٚ ٌززن ٌّذح 

 دلٍمخ. ٌىزر اسزخذاَ ٘ذٖ اٌٛصفخ ِزح فً اٌٍَٛ ٌؼذح أسبثٍغ.

رذٚة ٍِؼمزبْ وجٍزربْ ِٓ شّغ اٌؼسً فٛق زّبَ ِبئً : زتدج انشيا 

ِالػك وجٍزح ِٓ سٌذ  6ِٓ سثذح اٌشٍب ٚ  سبخٓ. رعبف ٍِؼمزبْ وجٍزربْ

ِالػك وجٍزح ِٓ سٌذ اٌدٛخٛثب ِغ اٌزسزٌه ززى رصجر  4خٛس إٌٙذ ٚ 

ِثً اٌىزٌُ. رجؼذ ػٓ إٌبر ٚ رززن ٌزجزد. رعبف لطزاد ِٓ سٌذ اٌالفٕذر 

 ٓ فً اٌٍَٛ. ٍ)اخزٍبري(. رذ٘ٓ ثٗ إٌّطمخ اٌّصبثخ ِزر
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 ةــيـالجــعــات الــفــوصــال 
 

 نعالج انسعال انداف انثىوشراب 
 

 

 المكونات

 كوب من العسل

 مالعك كبٌرة من عصٌر اللٌمون 4

 فصٌن من الثوم

 نصف لطعة من الزنجبٌل

 كوب من الماء

 

 الطرٌقة

 

 ٌٛظغ اٌثَٛ ِغ اٌؼسً ٚ اٌّبء  (1

 .ٚ اٌٍٍّْٛ فً ٚػبء ػٍى ٔبر ٘بدئخ

 

 ٌعبف اٌشٔدجًٍ ٚ ٌزبثغ اٌغٍٍبْ ٌّذح  (2

 دلبئك. 5

 

ٌصفً اٌشزاة فً ثزغّبْ ٚ ٌسبفظ ثثالخخ. رؤخذ ٍِؼمخ وجٍزح ِٓ اٌشزاة  (3

 .فً اٌٍَِٛزاد  3ثؼذ رذفئزٗ 
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 رـعـشـالـة بـايـنـعـال 

 

 قُاع انًىز نرُعيى انشعر انداف
 

 انًكىَاخ

 

 انطريقح

 
 

  خٍّغ اٌّىٛٔبد فً اٌخالغ ٌٍسصٛي ػٍى ِشٌح وزًٌّ سٍّه.رخفك 

 .ٌٛظغ ػٍى اٌشؼز ِذح سبػخ 

 .ٌىزر اسزخذاَ ٘ذا اٌمٕبع ِزح فً األسجٛع 

 

 

 زجخ اٌّٛس

 ٍِؼمزبْ وجٍزربْ ِٓ اٌؼسً

  ِالػك وجٍزح ِٓ اٌسٍٍت 3
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 رةـشـبـالـة بـايـنـعـال 
 

 سثراي انخيار نًحارتح حة انشثاب
 

 انًكىَاخ

 ٔصف وٛة ِٓ ػصٍز اٌخٍبر

 ٔصف وٛة ِٓ ِبء اٌٛرد  
 

 انطريقح

 

 ػصٍز اٌخٍبر ِغ ِبء اٌٛرد.ٌّشج  (1

 

 

 ٌٛظغ فً سخبخخ ٚ ٌسفظ ثثالخخ. (2

رّسر ثٗ اٌجشزح ثٛاسطخ لطؼخ ِٓ  (3

 اٌمطٓ ِزح فً اٌصجبذ ٚ ِزح لجً إٌَٛ.

 

 

 

 

 

https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
https://cdn.theindianspot.com/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1073.jpg
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 دـوائـفـال 

 

 انشاي األتيط 

 

 

سمً باسم الشاي األبٌض نتٌجة للطبمة الفضٌة المحٌطة بالبراعم والتً 

 .بعد تجفٌفهاول إلى اللون األبٌض تتح

وهو مشروب له طعم خفٌف ولون فاتح وٌتم إنتاج  ،موطنه األصلً فً آسٌا

هذا الشاي عن طرٌك لطف الورٌمات الصغٌرة والبراعم لبل تفتحها لشجرة 

 .الشاي، و تجفف بطرٌمة طبٌعٌة عن طرٌك أشعة الشمس
 

 :فوائده

غنً بالمواد المضادة لألكسدة التً تعمل على  ٌمنع اإلصابة بالسرطان:

 ولف انتشار الخالٌا السرطانٌة.
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ٌموم بالمضاء على الجذور الحرة التً تعتبر سببا  ٌحافظ على صحة الجلد:

شعة الشمس ٌخوختها وٌحمً من أخطار التعرض إللتعب البشرة وش

 لفترات طوٌلة على البشرة.

ث أكواب من الشاي األبٌض ٌومٌا شرب كوبٌن إلى ثال مفٌد للصحة القلب:

 ٌملل كثٌرا من فرص اإلصابة بالنوبات للبٌة بممدار النصف.

ٌمكن أن ٌساعد أٌضا على خفض  ٌساعد على مكافحة مرض السكري:

 نسبة السكر فً دم.

ٌساعد فً محاربة التهاب المفاصل عند  خصائص مضادة لاللتهابات:

 .تلفةالمرضى وٌساعد فً تخفٌف آالم الجسم المخ

أكواب من الشاي بعد كل وجبة ٌساعد على إنماص  3شرب  :إنقاص الوزن

 الوزن بسرعة.

ٌحتوى على خصائص مماومة للجراثٌم فً  ٌساعد  تقوٌة األسنان واللثة:

الفم التً تسبب مختلف األمراض الفموٌة مثل التسوس والتهاب اللثة كما أنه 

 .ٌساعد على فً الحفاظ على بٌاض ولوة األسنان

، لذا ٌنصح على خفض ضغط الدم ٌساعد ٌساعد خفض ضغط الدم:

الشاي  بشرب كوب مناألشخاص الذٌن ٌعانون من ارتفاع ضغط الدم 

 األبٌض ٌومٌا.
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 مـسـجـالــة بــايــنــعـــال 
 

 طٌر الجسملترطٌب و تعكرٌم الجوز 

 انًكىَاخ

 نصف كوب من زٌت جوز الهند الخام أو زبدة الكاكاو أو شمع العسل

 ملعمتان كبٌرتان من زٌت اللوز الحلو

 ملعمتان كبٌرتان من زٌت بذور العنب 

 لعمة صغٌرة من زٌت المرفةم 

 لعمة صغٌرة من زٌت إكلٌل الجبلم 

 ملعمة صغٌرة من زٌت اللٌمون 

 ربع ملعمة صغٌرة من زٌت الكافور  
 

 الطرٌقة

 
 .ٌذوب زٌت جوز الهند فوق حمام مائً ساخن

 .ٌبعد عن النار و تضاف إلٌه بالً الزٌوت

 .ٌوضع الكرٌم فً علبة فارغة و ٌترن بثالجة لمدة ساعة

 .ٌدهن به الجسم بعد االستحمام أو لبل النوم
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 ةــافـحـنـال 
 

 عصٌدة الشوفان لعالج فقدان الشهٌة 
 

                             انًكىَاخ

 بٌرة من الشوفان المطحون أو الحلبة المطحونةمالعك ك 3 

 ملعمتان كبٌرتان من الدلٌك

 مالعك كبٌرة من الشعٌر المطحون 3

 ملعمة كبٌرة من العسل 

 كمٌة من الحلٌب أو الماء 
 

 انطريقح

 

 ٌطبخ الشوفان مع الشعٌر فً كمٌة من الحلٌب. -

 تتكون عصٌدة رخوة.ٌضاف الدلٌك تدرٌجٌا  مع التحرٌن المستمر حتى  -

 ٌضاف العسل. -

 تحرن العصٌدة لبضعة دلائك على نار هادئة. -

 تمدم العصٌدة فً وجبة اإلفطار و العشاء. -
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 اتــنــريـمـتـال 

 

 ذًريُاخ نركثير انصدر

 
 

 ضم الٌدٌن بحٌث تكون األكتاف متساوٌةاألول: التمرٌن 

من واحد إلى  صدرو ٌضم الواد للثانً. العدلألذن، ثم ٌرفع ال

 و بعدها راحة. 05

 

 

 

 

تستخدم الٌدٌن لرفع و دفع الثدي إلى منتصف : التمرٌن الثانً

الصدر، خالل هذه العملٌة ٌؤخذ نفس عمٌك و تشد البطن مع 

. ٌكرر استخدام هذه العملٌة مع الجهة 55إلى العد من واحد 

 الثانٌة.

 

 

 

رسزخذَ اٌٍذٌٓ ٌٍعغػ ٚ ظُ اٌثذٌٍٓ ٌجؼط ِغ  انرًريٍ انثانث:

 .05ِغ اٌؼذ ِٓ ٚازذ إٌى رشجىٍٓ ثٍٓ األصبثغ ٚ شذ اٌجطٓ 
 

 
 
 

 ٌكرر استخدام هذه التمرٌنات ٌومٌا للحصول على نتائج سرٌعة.
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 ونـيـعـال 
 

 كريى انقهىج نشد ذداعيد ذحد انعيٍ

 

 انًكىَاخ
 

 من زٌت المهوة مالعك كبٌرة 3

 صغٌرة من شمع العسلنصف ملعمة 

 ملعمتان كبٌرتان من زبدة الشٌا

 ملعمة صغٌرة من زٌت الورد

 Eنصف ملعمة صغٌرة من زٌت فٌتامٌن 

 لطرات من زٌت البابونج 7

 لطرات من زٌت اللبان المر 05

 انطريقح

 

ٌذوب شمع العسل مع زبدة الشٌا فوق حمام  -

 مائً ساخن.

 ٌبعد عن النار و ٌترن لٌبرد. -

 تضاف إلٌه الزٌوت. -

ٌوضع فً علبة فارغة و ٌترن بثالجة مدة  -

 دلٌمة. 35

 تدهن به منطمة تحت العٌن ٌومٌا لبل النوم. -
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 ةـيـزلـنـمـالة ـاعـنـص 

 

 خم انُعُاعصُاعح 
 

 خانًكىَا

 عكوب من أوراق النعنا

 كوبٌن من خل األبٌض أو خل التفاح
 

 الطرٌقة

 
 العروق و تغسل و تجفف.تمطع األوراق النعناع عن  -

 وضع أوراق النعناع فً أناء زجاجً، ثم تغمر بالخل. -

 .ٌومٌاأسابٌع مع مراعاة رجه  3ٌغلك اإلناء و ٌوضع فً مكان مشمس لمدة  -

 .بعد ذلن ٌتم تصفٌة الخل الناتج فً وعاء بواسطة مصفاة أو لطعة لماش -

 ٌحفظ فً الثالجة لحٌن االستخدام. -

 فوائده:

 التهاب اللثة. -حب الشباب  -عالج التهابات الجلدٌة  -لشرة الرأس عالج 
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 نـصـائـح 
 

 الحساسة البشرة

 
 

 إنها شبٌهة بالبشرة الجافة و هً النوع الذي رة الحساسةمٌزة البش :

 ٌمٌل إلى إظهار األوردة المهمشة و الكشف عن حساسٌته تجاه العطور 

 و مواد التجمٌل.  

 :تمتز بلون متورد جدا فً الخدٌن. اإلٌجابٌات 

 :ة دائمة لالحمرار و الحكة مع ظهور بمع حمراء ضعر نتكو سلبٌاتها

 و حبوب فهً سرٌعة التأثر بعوامل الجو و تغٌراته.

  ة الحساسة:لبشراٌة بانالع عدقوا 

: تغسل مرتان فً الٌوم بأنواع الصابون خاصة بالبشرة تنظٌف البشرة

 الحساسة و تجنب الصابون ذات مستوٌات عالٌة من معامل الحموضة. 
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 .وز الحلوارد مضاف إلٌه لطرات من زٌت اللالماء الب إنعاش البشرة:

 بكرٌم مرطب خالً من الروائح المضادة للحساسٌة. ترطٌب البشرة:

لبل الخروج  من أشعة الشمس والًكرٌم اختٌار  معالجة البشرة الحساسة:

 من المنزل بنصف ساعة و ٌجدد كل ساعتان.

 استخدام ممشرات طبٌعٌة للبشرة الحساسة.

 أو البارد. الدافئتجنب الغسل بالماء الساخن و تغسل بالماء 

 على الحلٌب أو عصٌر الخٌار. ىٌفضل األلنعة التً تحتو
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 األعـشـاب 
 

 ىـركـكـان

 
 

 - الورس -عمدة الصفراء  -عروق الصباغٌن  -الخرلوم  -جذموراالسم: 

 -الزرنب  -الجدوار  -الزعفران الهندي  -عمٌد الهند  -كركب  -الهرد 

 بملة الخطاطٌف. -عروق الصباغٌن 

الدرنات الصغٌرة التً تنمو كجذامٌر للنبات لرب األجزاء المستخدمه: 

سم 0.0سم وسمكها حوالً  8  -0سطح األرض والتً ٌتراوح طولها بٌن 

 ذات لون أصفر محبب.
 

 فوائده:

    ثنً عشراأللرحة 

   اإلسهال المزمن

إلى ملعمة صغٌرة من مطحون الكركم   إضافة  :التهاب القولون التقرحً 

 ٌومٌاالماء أو العصٌر كوب 

 لرحة المعدة

 التهاب المرارة 
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ٌخلط نصف ملعمة صغٌرة من مطحون حبة البركة  :عالج الحمى المالطٌة

ونصف ملعمة صغٌرة من الكركم وممدار مناسب من العسل وٌؤخذ ملعمة 

 كبٌرة لبل الوجبات الثالث ٌومٌا

    األكزٌما

    الدٌدان الطفٌلٌة

    الربو

 اضطرابات المعدة 

 البردنزالت 

ون الزنجبٌل والعرق سوس خلط كمٌات متساوٌة من مطحت :الروماتٌد

 3ٌشرب  .نصف كأس من الماء إلىملعمة صغٌرة  منه. إضافة والكركم

 ٌومٌامرات 

 عسر الهضم 

    تصلب الشراٌٌن

 السعال و البلغم 

    مرض السكر

    األنٌمٌا وفمر الدم

    الجروح

   الحمى

    أمراض المولون

   الكلى أمراض

    أمراض الجهاز التناسلً

     لدغ الثعابٌن والحشرات

 النمش والكلف 

  جفاف الجلد
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    التهاب البشرة والجلد

 السمنة وزٌادة الوزن

 التهاب أوتار العضالت 

ٌخلط مطحون الكركم مع السمن او الزبدة وٌدهن على  :البواسٌرعالج 

مكان البواسٌر ٌومٌا لبل النوم لمدة ثالثة لٌالً ثم التولف للٌلتٌن ثم العودة 

 للدهانمن جدٌد 

 الجرب 

 حب الشباب 

 الروماتٌزم

 النمرس 

مع مالعك كبٌرة من مطحون الكركم  3خلط ت :ت الجسم واألردافترهال

عشرون  ٌدهن بالعجٌنة لمدة .حتى تصبع عجٌنةاسبة من الماء كمٌة من

 .دلٌمة. ٌكرر مرة كل أسبوع

 الهاالت السوداء 

 : تحذٌرات

   .كثرة استخدام الكركم لد ٌؤدي إلى آالم فً المعدة

    .ٌمنع اإلكثار من استخدام الكركم للحوامل ولمرضى حصى المرارة

ألدوٌة الضغط ٌمنع اإلكثار من استخدام الكركم للمرضى المتناولٌن 

    .المرتفع

ٌجب عدم استخدام مستحضرات الكركم مع األشخاص الذٌن ٌستعملون أي 

أدوٌة كٌمٌائٌة أو عشبٌة وباألخص األشخاص الذٌن ٌستخدمون األسبرٌن 

أو أي مستحضر ضد التخثر وكذلن أدوٌة الضغط. ولكن ال بأس من 

 ة.استعمال الكركم مع األكل كمادة منهكة أو كمادة صابغ
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 صيدلية المجلة 
 

 كثسىالخ أورنيسراخ إلَقاص انىزٌ

 

مشتك ، هو عبارة عن مسحوق بلوري أبٌض اللون. كٌمٌائٌا وصف الدواء:

 .ومشبع من الٌبستاتٌن، الذي هو الصٌغة الكٌمٌائٌة التجرٌبٌة

ولكن ٌشترط وجود دهون فى توصف إلنماص الوزن  االستعمال:دواعى 

تباع نظام غذائى متوازن ٌحتوى أالبد من   ٌتناولها الفرد والوجبات التى 

 على نسبة دهون.

ن أمرات ٌومٌا لبل كل وجبة ومن المستحسن  3خذ كبسولة أ الجرعات:

ذات سعرات حرارٌة للٌلة لكى ٌكون الدواء ذو فاعلٌة  تكون الوجبات

 وٌحمك نتائج مرضٌه.

أشهر متتالٌة ٌؤدي  6نزٌد عن استعمال العمار لمدة طوٌلة  األثار الجانبٌة:

 نخفاض فً مستوى الفٌتامٌنات: إإلى

 إلحساس بالتعبا 

 بإكتئاباإلصابة 

 عتالل الرؤٌة العشى اللٌلًإ

 أمراض غدٌة وترلك العظام

 حدوث عدة أمراض متصلة بتجلط الدم و أمراض الملب

 .ممنوع االستخدام منعا للحوامل والمرضعات موانع استعمال:
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 الصابونصناعة  

 

 صاتىٌ خىز انهُد نررطية انيديٍ

 

 

 انًكىَاخ

 لعمتان كبٌرتان من غسول للٌدٌن أي نوعم

 ملعمة كبٌرة من زٌت جوز الهند 

 لطرات أي نوع من زٌوت العطرٌة 05  
 

 

 انطريقح

 
 ٌضاف الزٌت العطري.  -
 

 
ٌمزج الغسول مع زٌت جوز الهند. -  

 
ٌوضع المزٌج فً زجاجة. -  

 ٌغسل به الٌدٌن ٌومٌا. -
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 ىحـصـخ الـبـطـمـال 

 

 انقرفح نعالج انرهاب انحهق حهية

 
 

 انًكىَاخ

 المغلً كوب من حلٌب اللوز أو حلٌب جوز الهند

 ربع ملعمة صغٌرة من الزنجبٌل المطحون

 من المرفة المطحونةربع ملعمة صغٌرة 

 ملعمة كبٌرة من العسل

 انطريقح

 المرفة و العسل إلى الحلٌب المغلً.ٌضاف الزنجبٌل و 

 ٌشرب كوب مرة فً الٌوم.
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 وسـامـقـال
 

 

 

 األملج  عنب الثعلب الهندي -الكشمش الهندي  -أملة  -السنانٌر 

 
 -الشمار -بالشومر  -حبة الحالوة العربٌة  -الحبة الحلوة  -الشمرة  -البسباس 

 كمون العرٌض
 الشمر

 
 القرنفل النوارعود  -المسمار

 
حبة الحالوة العربٌة  -الحبة الحلوة  -الشمرة  -البسباس  -الرازٌانج  -السنوت 

 كمون العرٌض -الشمار -بالشومر  -
 الشمر

 
 البقدونس المعدنوس

 
 الحنة األرلان -الرلون  -الرلان  -الٌرناء  -المٌهندي   -الحناء 

 
   -شٌح العر  -غبٌرهة ، األفسنتٌن  -شٌبة -شاى جبلى  -شٌح جبلى 
 شٌح البري

 الشٌح

 
عٌن  -الشمر الكاذب  -إشبنت  -شبث  -: سنوت  -عٌن الجرادة  -الشبث شدٌد 

 أسلـٌـلً  -جرادة 
 الشبت
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