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 ت املتعزر٠ ((ايباب ا٭ٍٚ ......ايشنا٤ ٚايتعًِ  :  ايؿقٌ ا٭ٍٚ ))  ايشنا٤ ايٛاسز ٚايشنا٤ا

 .... ريٌ عًٞ سيو  ..ؾغض ٖشٙ ايعباص٠  ؟:اخت٬ف ايعًُا٤ سٍٛ ؾِٗ طبٝع١ ايشنا٤ ٚتؿغرلٙ  -1ؼ

 بغبب :     دــ   ٫ٜٛدز اتؿام سٍٛ طبٝع١ ايشنا٤ ست٢ ا٭ٕ

  ٫ٜٚكاؼ بؾهٌ َباؽض نُا تكاؼ ا٭طٛاٍ ٚا٭ٚطإايشنا٤ يٝػ ؽ٦ًٝا  َارٜا  قغٛعا  -1

  ٚقٝاع٘رصاعت٘ طضٜك١ عٝ٪رٟ ايٞ ايتٓٛع يف ايشنا٤   ايتٓٛع يف ؾِٗ طبٝع١ -2

َٝظ بني  -3؟؟؟                                ؼسزر املؿّٗٛ ا٫دتُاعٞ يًشنا٤    - 2تتبع َضاسٌ تطٛص ايشنا٤ //// ؼ  -1ؼ

                    املؿّٗٛ ايؿًغؿٞ ٚاملؿّٗٛ ايبٝٛيٛدٞ يًشنا٤                                                 

 املؿّٗٛ ايؿًغؿٞ 

 3٭صعطٛ دــ 

ٖٚٞ اييت تكّٛ بايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ايت٢ تكّٛ بٗا نٌ  ايٓؿػ ايزْٝا -1  ٜض٣ إٔ ايشنا٤ ٜتهٕٛ َٔ

  ٖٚٛ اصقٞايشٟ ميٝظ ا٫ْغإ عٔ غرلٙ َٔ ايها٥ٓات    ايعكٌ -2 )ْبات ٚسٝٛإ (ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

 ؾ٢ سنا٤ اٱْغإ ٚتؿهرلٙ ٚ ٜتشهِفٛص ايٓؿػ                                                                              

 املؿّٗٛ يبٝٛيٛد٢

 3دــ 

  ٚٚظٝؿتُٗا ا٭عاع١ٝ: اؾاْب املعضؾ٢ ٚاؾاْب ايٛدزا٢ْ  ٜض٣ ٚدٛر داْبني يًشٝا٠ ايعك١ًٝ ُٖا

 َغاعز٠ ايها٥ٔ ايعن٣ٛ ع٢ً ايتهٝـ بطضٜك١ أنجض ؾاع١ًٝ                                                          

املؿٗـــــــــّٛ 

 2ا٫دتُاعٞ دـ   

 ٜؾرل ايٞ   قزص٠ ايؿضر ع٢ً ايتؿاعٌ َع اٯخضٜٔ

املعين         -4دـ 

 ايٓؿغٞ 

 ع٢ً ايتؿهرل اجملضر( ايكزص٠ ....... ايشنا٤ ٖٛ  ) ترلَإتعضٜـ   -1

 ايؿضر ع٢ً ايعٌُ اشلارف ٚايتؿهرل املٓطك٢( قزص٠نا٤ ٖٛ )ايشٚنغًض....... تعضٜـ  -2 

 ع٢ً إرصاى ايع٬قات(  ايكزص٠....... ايشنا٤ ٖٛ ) عبرلَإتعضٜـ  -3

ٌٖ  -2ٜ٪نز ايعامل داصرْض عًٞ ؾهض٠ اسار١ٜ ايشنا٤ يز٣ ا٭ؾضار ... ٌٖ ت٪ٜز سيو ؟ اسنض َدلصاتو  ؼ -1ؼ 

 زر٠ عٓز داصرْض ؟؟ بضص ٭دابتو بني أْٛاع ايشنا٤ات املتع تض٣ مث١ ع٬ق١ 

 ٜعتُز عًٝ٘ أفشاب ايكضاص يف تقٓٝؿِٗ ايش٣  ؾهض٠ اسار١ٜ  َٚؿّٗٛ ْغب١ ايشنا٤ضؾض  داصرْض ٜ -1         

 ا٭ؾضار إىل أسنٝا٤ ٚغرل أسنٝا٤                                                         

 ٚتٛدز ,أطًل عًٝٗا ايشنا٤ات املتعزر٠َٔ ايهؿا٤ات أٚ ايكزصات  يعزٜز اٜض٣ داصرْض إٔ اٱْغإ ميتًو  -2       

  هعٌ ايؿضر ممٝظا يف سنا٤ َا  أنجض َٔ غرلٙ مماٖشٙ ايشنا٤ات بزصدات غرل َتغا١ٜٚ 

ٚامنا سنا٤ات َتعزر٠  ٚؾكا يًٓعض١ٜ ايتكًٝز١ٜ يًشنا٤ نُا ٜض٣ إٔ ايشنا٤ يٝػ ْٛعا ٚاسزا -2دــ -3

  ٖٚشٙ ايشنا٤ات قاب١ً يًُٓٛ ممٝظا خافا بهٌ ؾضر  اتر ارا٤يتٓبعنٗا  تتؿاعٌ َع

 (( باْ٘ ايكزص٠ عًٞ سٌ املؾه٬ت يف عٝاقات كتًؿ١))  ٜٚعضف داصرْض ايشنا٤                           

 سزر املكقٛر بايشنا٤ ايًػٟٛ عٓز داصرْض  -ؼ

- ايكضا٠٤ ٚايهتاب١اعتدزاّ ايًػ١ ؾ٢   -2ق١ َٚض١ْٚ  ايًػ١ املٓطٛق١ بط٬قزص٠ ايؿضر ع٢ً ؾِٗ ٚاعتدزاّ  -1 ٜتُجٌ يف 

 ٚتعبرل ايؿضر عُا بزاخً٘ ٚايتٛافٌ َع اٯخضٜٔ  -ؾِٗ َعا٢ْ ايهًُات    -3 ٚتهٜٛٔ ٚتضنٝب اؾٌُ  --

 ٜتغِ افشاب ايشنا٤ ايًػٟٛ بعز٠ زلات / فؿات  / خقا٥ك ...اسنض ث٬ث١ َٓٗا ؟  -1ؼ

 ميهٔ ت١ُٝٓ ايشنا٤ ايًػٟٛ يز٣ ط٬بو َغتعٝٓا مبجاٍ يٛ نٓت َعًُا يًػ١ ايعضب١ٝ نٝـ  -2ؼ

                (  خقا٥ك ايشنا٤ ايًػٟٛ.1دـــ )

 زق١ يف  فٝاغ١ ايعباصات ايب٬غ١ٝ       اي   – 2                       ايتشزخ ٚايتعبرل ٚاـطاب١   يف ط٬ق١ اي -1

        ايؾعضا٤ ٚايهتاب ٚاملعًُني ٜعٗض عٓز   ١ باؿذ١ صؾض  اؿذ  -4     سب  ايغذع ٚايت٬عب با٭يؿاظ -3 

 ايتزصٜب ع٢ً نتاب١ َٛمٛعات ايتعبرل .   -1(  ميهٔ تُٓٝت٘ ايشنا٤ ايًػٟٛ َٔ خ٬ٍ .2دـــ )       

 املزصع١   نتاب١ ايكق١ ايكقرل٠ ٚايؾعض , ٚاملكاٍ ثِ ايٓؾض يف ف١ً   -2                                                   

 تغُٝع ايهًُات ٚاؾٌُ ٚايٓقٛل يٓؿغو قبٌ  إٔ تغُعٗا ي٬خضٜٔ. -3                                                     

 َقض صسًتو ٭سز املعامل ايغٝاس١ٝ يف عٔ : انتب خطابا يقزٜل يو خاص ز َقض  ايًػٟٛ. َجاٍ تطبكٞ يًشنا٤ 

  َع سنض َجاٍ تطبٝكٞ  ايضٜامٞ )ايتؿهرل ايعًُٞ سزر املكقٛر بايشنا٤ املٓطكٞ  -1ؼ

 اقذلح أعايٝب يت١ُٝٓ ايشنا٤ ايضٜامٞ املٓطكٞ   3-ؼ/ اسنض فؿات ٚزلات  ايشنا٤ ايضٜامٞ  2ؼ
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2 

2 

ٖٛ قزص٠ ايؿضر عًٞ  اعتدزاّ ا٭عزار       تعضٜؿ١  -1ز  ٚاعتدزاّ يػ١ ا٫صقاّ يفٚايضَٛط اجملضر٠ بؿاع١ًٝ, 

 سٌ املؾه٬ت بطضٜك١ ع١ًُٝ  ٚا٫عتٓتاز ٚ ايتؿهرل ايعك٢ْ٬  ٚايتقٓٝـ   ٚايتشًٌٝ  ٚايٛفـ     

ايكزص٠ ع٢ً اعتٓتاز ايع٬قات ايضٜام١ٝ                       -1                خقا٥ك افشاب ايشنا٤ املٓطكٞ ايضٜامٞ  -2دــ 

 ا٫عتُتاع بإدضا٤ عًُٝات ايكٝاؼ          -3                        ايكزص٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايضعّٛ ايبٝا١ْٝ   -  2

 إدضا٤ ايتذاصب ؾ٢ ايبٝت ٚاملزصع١                                                                          -6أنجض َٔ ا٭يؿاظ             بًػ١ ا٫صقاّ ايتعبرل  -5ايتؿهرل املٓعِ       - 4    

 .ايعًُا٤ ٚ ايباسجني  ٚاحملاعبني   ٚ َع٢ًُ ايضٜامٝات ..................................... ٜعٗض عٓز

 ميهٔ ت١ُٝٓ  ايشنا٤ املٓطكٞ  ايضٜامٞ َٔ خ٬ٍ  -3دــ 

 ايتزصٜب ع٢ً ايكٝاّ بايعًُٝات اؿغاب١ٝ ٚايضٜام١ٝ بؾهٌ ٢َٜٛ. .1

                                                           سٌ ا٭يػاط.                            -٥4ُا .                صبط املعطٝات باملطًٛب را  -3     إدضا٤ عًُٝات ايذلتٝب ٚايتقٓٝـ باعتُضاص. .2

 ؾ٢ اؾٛ.ْغب١ ايضطٛب١ ٚ رصد١ اؿضاص٠تابع ايٓؾض٠ اؾ١ٜٛ ملز٠ أعبٛع ٫ٚسغ ايع٬ق١ بني   1َجاٍ تطبٝكٞ

 ؟  عٓز داصرْض  ْٞسزر املكقٛر بايشنا٤ ايبقضٟ املها  -1ؼ

 ؟  2017بضٖٔ با٭َج١ً   خ   ع   ايغٛرإ          ......ت١ُٝٓ ايشنا٤ ايبقضٟ ميهٔ  3ؼ

 قزص٠ ايؿضر ع٢ً اٱرصاى ايبقض٣ يًع٬قات املها١ْٝ َٔ سٛي٘  -1    تعضٜؿ٘ ٖٛ -1دـ

 ايجايح أسٝاْا َٔ قبٌ املتُٝظٜٔ ٚإرصاى ايؿضر يبعز٣ املهإ ٚايبعز  -3          َعضؾ١ ا٭ؽهاٍ ٚا٭سذاّ -2      

 سغاع١ٝ ايؿضر يٮيٛإ ٚا٭ؽهاٍ ٚاملغاسات ٚايؿضاغات, -3      

  تؿغرل ايقٛص ٚاـضا٥ط ٚسب ايتقٜٛض ٚؾِٗ  -1        خقا٥ك افشاب٘ -2دــ 

 ؿشات ٚ تٓغٝل ا٭يٛإٚتقُِٝ ايق - 3                 ا٫عتُتاع بايؿٕٓٛ ايبقض١ٜ ٚايتعبرل١ٜ -  -2                     

 صداٍ املضٚص.  -َق٢ُُ ا٭طٜا٤  -َٗٓزع٢ ايزٜهٛص  -..................... املٗٓزعني املعُاصٜني  ٜعٗض عٓز

 تقُِٝ ايُٓاسز ٚاجملغُات. -3تضنٝب ٚبٓا٤ ا٭ؽٝا٤    - -2سٌ املتاٖات     -٬1ٍ  ـــَٔ خ ميهٔ تُٓٝت٘ -3دــ 

 .طع١ أصض ؾنا٤ , اصعِ ؾٝٗا كططا يًبٝت ايش٣ تت٢ُٓ إٔ تعٝؿ ؾٝ٘إسا أعطٝت ق:.... َجاٍ تطبٝكٞ  

 خقا٥ك أفشاب ايشنا٤ اؾغُٞ  سزر زلات ٚ -2اؾغُٞ اؿضنٞ  ؼ بايشنا٤ َاسا ٜكقز   -1ؼ  

   يز٣ ط٬بوت١ُٝٓ ايشنا٤ اؾغُٞ اؿضنٞ ي يٛ نٓت َعًُا يًذلب١ٝ ايضٜام١ٝ َاساتؿعٌ  -3ؼ

 يؿضر ع٢ً اعتدزاّ دغُ٘ نً٘ أٚ دظ٤ َٓ٘ ؾ٢ أرا٤ ممٝظ قزص٠ ا -1   ٖٛ ٘تعضٜؿ -1دـ 

 أؾهاصٙ ٚأساعٝغ٘ َٚؾاعضٙ. يف ايتعبرل عٔ قزص٠ ايؿضر  -  2                                 

              ٚا٫ؽاصات ٚايتٛاطٕ  ايتآطص اؿضن٢ -2    اؿضنات اؾغز١ٜ ايزقٝك١ايكٝاّ ب  -1     خقا٥ك افشاب٘ -2دـ

 ٚمتجٌٝ ا٫رٚاص ق٠ٛ اؿضن١   -4          يف ا٫را٤ املض١ْٚ ٚايغضع١ ٚايك٠ٛ   -3              

 ايعاًَني ؾ٢ املعُاص. -٫عب٢ ايهض٠ ٚايضٜامٝني عَُٛا ............................  ٜعٗض عٓز

ايكٝاّ ببعض ا٭ْؾط١  -2        ايتزصٜبات اي١َٝٛٝ  يٲْؾط١ ايضٜام١ٝ           ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ خ٬ٍ   -3دــ 

 تطبٝكات٘ايتُجٌٝ ايقاَت. -4ايكٝاّ بأعُاٍ ايؿو ٚايذلنٝب.        --3              ايٝز١ٜٚ نعٌُ ايغذار ٚايٓشت.

 َجاٍ : قِ بتُجٌٝ َؾٗز فاَت يًذلط٣ ايش٣ ؽٝط عٓزٙ ٬َبغو.

  سزر املكقٛر بايشنا٤ املٛعٝكٞ َبٝٓا خقا٥ق٘ ٚنٝؿ١ٝ تُٓٝت٘  . -1ؼ

 يف م٤ٛ ؾُٗو يًشنا٤ املٛعٝكٞ َاسا تكذلح يتُٓٝت٘ يز٣ ا٫بٓا٤ / 2ؼ

 ؼًٜٛٗا نامل٪يـ ٚٚتشٚقٗا ٚمتٝٝظٖا  اٱسغاؼ بٗاٖٚٛ قزص٠ ايؿضر ع٢ً إرصاى ايٓػُات املٛعٝك١ٝ  تعضٜؿ١  -1ز

 ٚايتعبرل عٓٗا نامل٪ر٣  املٛعٝك٢                                 

 ٚاٱسغاؼ بٓػُات ٚطبكات ايقٛت ايؿضر يٮفٛات ٚاٱٜكاعات ٚا٭ؿإ سغاع١ٝ  ٚ ٜتنُٔ ٖشا  ايشنا٤

 ايػٓا٤ سب- 3  ايتُٝٝظ بني ا٭فٛات   -2اؿغاع١ٝ يًٓػُات ٚا٭فٛات ٚايتشٚم املٛعٝك٢      -1 خقا٥ك افشاب٘  

 . ايعاطؾني -املٛعٝكٝني ٜعٗض عٓز 

 ارا٤  ا٭غاْٞ ايكقرل٠   -2       -ٝك١ٝايعظف ع٢ً آي١ َٛع   -1ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ خ٬ٍ           -2ز

  تشنض ا٭ؿإ -5.تكًٝز اٯخضٜٔ            -4اٱْؾار َع  ؾضٜل اٱْؾار ايقؿ٢                     -3                        

 ٞ اعتدضز ايقٛت ايٓاؽظ َٔ بني أعنا٤ ؾضٜل اٱْؾار املزصع.................................  تطبٝكات٘

 ؟  عٔ داصرْض  سزر مبجاٍ تطبٝكٞ  املكقٛر بايشنا٤ ا٫دتُاعٞ  -1ؼ

  اِٖ زلات ٚخقا٥ك افشاب٘ نٌ َٓا يف ساد١ ايٞ ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ ٚمح  -2ؼ
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  َا ٖٞ َكذلساتو  يت١ُٝٓ ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ  3 -ؼ
 ايًؿع١ٝ ٚاؾغ١ُٝقزص٠ ايؿضر ع٢ً إرصاى َؾاعض اٯخضٜٔ ٚتعبرلاتِٗ ٚتعبرلاتِٗ   -1 ٖٛ تعضٜؿ٘ 1ز

 ؾِٗ ايؿضر  يطبٝع١ ايع٬ق١  نُا ٜتنُٔ ؾِٗ اٯخضٜٔ ٚايتؿاعٌ  ٚايتعاطـ  َعِٗ  -2                           

 اييت تتطًب عضع١ ايبز١ٜٗ ؾ٢ املٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ ٚعضع١ ايتقضفبٝٓ٘ ٚبني اٯخضٜٔ                                

 نغب ا٭فزقا٤ بغٗٛي١ ٚسب  َؾاصن١ اٯخضٜٔ ؾ٢ أؾضاسِٗ ٚأسظاِْٗ  -1         خقا٥ك افشاب2٘ز

 إعطا٤ ايٓقا٥ح يٮفزقا٤, ٚايكزص٠ ع٢ً ايكٝار٠ -3تكبٌ اٯخضٚ بز٤ اؿٛاص َع اٯخض           -2                    

               .يٓؿغٝنياملعاؾني اٚا٫دتُاعٝني  ٚا٭خقا٥ٝني ايٓؿغٝني ٚصداٍ ايزٜٔ ٚايكار٠ ......... ٜعٗض عٓز

املؾاصن١ ؾ٢ مجاعات ايٓؾاط املزصع١ٝ                -2               مماصع١ ايضٜام١ اؾُاع١ٝ  -1َٔ خ٬ٍ       ميهٔ تُٓٝت٘

ِٝ اٯخضٜٔ                         تعً -إراص٠ اؿٛاص َع اٯخضٜٔ    -4                طٜاص٠ ا٭فزقا٤ ٚا٭قاصب بؾهٌ رٚص٣.                           - 3

 ْعِ يضس١ً  َع ا٫خقا٥ٞ ا٫دتُاعٞ ميهٔ إٔ تكّٛ بٗا  : ٞ تطبٝكَجاٍ        .ايكٝاّ بأرٚاص قٝار١ٜ - 5

 .َٚٔ ايش٣  عٝزٜض نٌ ْؾاط َٔ ٖشٙ ا٭ْؾط١   املزصع١, َٛمشا ؾكضات ا٭ْؾط١                                                 

 سزر اِٖ خقا٥ك افشاب ايشنا٤ ايؾدقٞ   2عٓز دارْض ؟ ؼ سزر املكقٛر بايشنا٤ ايؾدقٞ -1ؼ  

  َاسا تؿعٌ يت١ُٝٓ سنا٥و ايؾدقٞ يتشكٝل ايتهٝـ ايٓادح يف ع٬قتو ا٫دتُاع١ٝ/ 3ؼ  

 ايتقضف تبعا شلشٙٚتقٓٝؿٗا  ٚمتٝٝظٖا  ٚاؿكٝك١ٝ إَهاْات٘ ٖٚٛ قزص٠ ايؿضر ع٢ً ؾِٗ سات٘  تعضٜؿ٘  -1ز

 َعضؾ١ ايؿضر ؾٛاْب معؿ٘ ٚقٛت٘  َٚعضؾ١ ايؿضر يٓؿغ٘ ٚيكزصات٘ اؿكٝك١ٝ      ٜٚتنُٔ ٖشا ايشنا٤ ا٫َهاْات 

 ْقا٥ح ي٬با٤ ٚاملعًُني يًتعاٌَ َع ٖشا ايشنا٤ ايؾدقٞ ًَشٛظ١ ٖا١َ دزا دزا

  قزصاتِٗأنجض مما تغُح ب٘  ا٫بٓا٤ ٚايت٬َٝش َٔ ْطًب أ٫  نأبا٤ َٚعًُني  ٓا هب عًٝ .1

 ٫ٚ ْنع شلِ َغت٣ٛ طُٛح ٜؿٛم قزصاتِٗ ؾٝتعضمٕٛ يٲسباط   .2

 ٚإٔ ْكاصٕ ايطايب بٓؿغ٘ ٫ بػرلٙ  سيت ٜؾعض بايتشغٔ ٜٚؾعض ا٫خضٜٔ بشيو. .3

 ٚايكزص٠ ع٢ً ؼزٜز ا٭ٖزاف, ٚ اؽاس ايكضاص   -2 ايتأٌَ نجرلا  ٚ ايٛع٢ ايشات      -1   خقا٥ك افشاب2٘ز

 ايعًُا٤.  -ايؿ٬عؿ١  ٜعٗض عٓز                    ١ ايؿضر١ٜا٫عتُتاع با٭ْؾط -3         

 اٱداب١ ع٢ً ع٪اٍ " َٔ أْا"؟.  -1          ميهٔ تُٓٝت٘ َٔ خ٬ٍ    -3ز

 .جناحاتك أو تعثركتغذٌٝ ا٭سزاخ اي١َٝٛٝ ؾ٢ رؾذل خال بو ٚؼزٜز  .2

 ايكضا٠٤ ؾ٢ نتب عًِ ايٓؿػ ٚايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ يتعضف نجرلا عٔ ْؿغو. .3

 ؿهرل  ؾ٢ أٖزاؾو ايكضٜب١ ٚايبعٝز٠ ؾ٢ اؿٝا٠.ايت .4

 أنتب عرلتو ايشات١ٝ انتب أٖزاؾو ايت٢ سككتٗا ٚأٖزاؾو ايت٢ مل تتشكل.  1تطبٝل  ؽط١ ايؿضر١ٜمماصع١  .5

 

 

 ؟ ؼ َاسا وزخ يًُتعًِ اثٓا٤ ع١ًُٝ ايتعًِ      َع٢ٓ ايتعًِ سزر   -1ؼ

  ًٛى ايؿضر ْاتر عٔ اـدل٠ ٚاملُاصع١ٖٛ تػرل ؽب٘ را٥ِ  يف  ع َع٢ٓ ايتعًِ    .......

 ايتعًِ ٬ٜ٫سغ بؾهٌ َباؽض ٚامنا ٜغتزٍ عًٝ٘ َٔ ايغًٛى سات٘  -1          إٔ مبع٢ٓ                       

 ايتعًِ ٚؾكا يًتعضٜـ ايغابل ٖٛ تػرل ؽب٘ را٥ِ ٫ٜظاٍ عضٜعا  -2                                                  

 ز ايتػرلات ايطاص١٥ تعًًُا  )ٌٖ ت٪ٜز اّ  ٫ ٚملاسا؟  ...اسنض َدلصاتو (تع -2ؼ

 نٌ تعًِ تػرل أٟ ايعباصتني ارم ٚملاسا ؟  --نٌ تػرل تعًِ    –ؼ 

 ٫ٕ يٝػ نٌ تػرل ٜطضأ عًٞ ايغًٛى ٜعز تعًُا ٚسيو بغبب  -1ز

 ٛاٌَ بٝٛيٛد١ٝ خاصد١  ٫ْٗا تػرلات تضدع ايٞ ع ..٫ تعز تعًُا  ٖٓاى تػرلات ْاػ١ عٔ ايُٓٛ  -1

 ٚاملُاصع١ أاـدل٠  ْاػ١ عٔ ٚيٝغت عٔ اصار٠                                                                                         

 ٫ْٗا تظٍٚ عضٜعا مبذضر  تعًُا ز ٫ تع عٔ ايتعب ٚا٫صٖام ٖٓاى تػرلات ْاػ١ ْاػ١  -2

 إٔ ٜأخش ايها٥ٔ اؿٞ   قغطا  َٔ ايضاس١   أَا ايتعًِ ؾٗٛ  تػرل ؽب٘ را٥ِ ٫ ٜظٍٚ عضٜعا.                        

 تعز ْعض١ٜ ايعامل باؾًٛف أٍٚ ايٓعضٜات ايغًٛن١ٝ ظٗٛصا ٚانجضٖا اْتؾاصا ..ٚمح سيو ؟ 3ؼ

ٚقز ادضٟ   "ايعامل ايضٚع٢ "إٜؿإ باؾًٛف أٍٚ ايٓعضٜات ايغًٛن١ٝ ظٗٛصا ٚأنجضٖا ؽٝٛعا َٚ٪عغٗا ٖٞ  -1

  ٫ٚسغ  َا ًٜٞػضب١ ٭سز اؿٝٛاْات ؾ٢ ايػزر ايًعاب١ٝ 
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املجرلات ايت٢ تضتبط اصتباطا َتهضصا بايطعاّ ٚيٝػ إٔ اؿٝٛإ ٜؿضط يعاب٘ عٓزَا  ٜتعضض يبعض  -2

  إٔ اؿٝٛإ ٜؿضط ايًعاب ملجرلات  اخض٣ قاٜز٠ غ٬ف   ٚيهٔ باؾًٛف ٫سغ ...عٓزَا ٜٛمع    ايطعاّ ؾ٢ ؾُ٘ ؾكط

 "تغ١ُٝ ايٓعض١ٜ بٓعض١ٜ "ايتعًِ ايؾضط٢ ايه٬عٝه٢   ٖٚشا عبباملجرل ايطبٝع٢  ايطعاّ زلاٙ باؾًٛف باملجرل ايؾضط٢ 

   )ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ ٚا٫عتذاب١ ايؾضطٞايؾضطٞ ( –احملاٜز  –سزر ايؿضم بني )املجرل ايطبٝعٞ   --4ؼ

 ايطعاّ ٜٚضَظ ي٘ )ّ/ط(ن١ ايطبٝع١ٝ  عٓز تكزمي٘ ؾ٢ ايبزا١ٜ تٓؾأ عٓ٘ ا٫عتذابٖٛ املجرل ايشٟ   املجرل ايطبٝع٢ -1

 ع٬ٕٝ ايًعاب, ٜٚضَظ شلا بايضَظ )ؼ/ط( َجاٍ تٓؾا ْتٝذ١ املجرل ايطبٝع٢ ٖٞ ا٫عتذاب١ اييت  ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ٝ -2

   قٛت اؾضؼن يطبٝع٢اباملجرل ٫ تٓؾأ عٓ٘ اعتذاب١ ع٬ٕٝ ايًعاب  قبٌ اقذلاْ٘ ٖٛ املجرل ايشٟ  املجرل احملاٜز -3

ٖٛ املجرل احملاٜز ؾ٢ ايبزا١ٜ ثِ أفبح بعز اقذلاْ٘ باملجرل ايطبٝع٢ )ايطعاّ(  قارصا مبؿضرٙ ع٢ً  املجرل ايؾضط٢ -4

 فٛت اؾضؼ  صَظٖا )ّ/ـ(.  َجاٍا٫عتذاب١ايطبٝع١ٝ    اْتظاع

 ع٬ٕٝ ايًعاب صَظٖا )ؼ/ـ(. َجاٍطبٝعٞ      تٓؾأ ْتٝذ١ املجرل ايؾضط٢ رٕٚ اقذلاْ٘ باملجرل اي ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ -5

 ٝهٞ عايتعًِ ايؾضطٞ ايه٬  يف ْعض١ٜ ا٫عذلداع ايتًكا٥ٞ  /ا٫ْطؿا٤  /سزر مبجاٍ  املكقٛر بكإْٛ ايتزعِٝ 5 -ؼ

 عزر َضات اقذلاْ٘ ....تٛقـ قزص٠ املجرل ايؾضط٢ ؾ٢ إفزاص ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ ع٢ً  قإْٛ ايتزعِٝ -1

 ايؿافٌ ايظ٢َٓ بني املجرل ايؾضط٢ ٚاملجرل ايطبٝع٢ ( ٚعًٞ    ٚتزعُٝ٘ باملجرل ايطبٝع٢                                       

 هب عًٞ املعًِ تزعِٝ ٚ تؾذٝع ايطايب ايشٟ هٝب عًٞ ا٫ع١ً٦   إداب١ فشٝش١.َجاٍ : 

 ٕ تزعُٝ٘ باملجرل ايطبٝع٢ ؾإٕعٓز تهضاص  تكزِٜ املجرل ايؾضط٢ رٚ..............   قإْٛ ا٫ْطؿا٤ --2

 ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ   تتنا٤ٍ   تزصهٝا ٚوزخ شلا َا ٜغ٢ُ "با٫ْطؿا٤"                                                  

.." با٫داب١ عٔ  ايغ٪اٍ ؾإ ا٫عتذاب١  به١ًُ ايغُاح يًطايب ايش٣ ٜكٛاٍ "أْا.. أْا اسا اَتٓع املعًِ  عٔ  َجاٍ

 .مبا ٜ٪ثض إهابا ع٢ً ايتعًِ  .. أْا  عتتنا٤ٍ ٚوزخ شلا اْطؿا٤ ٚتكٌ ايؿٛم٢ ؾ٢ ايؿقٌ ٜٚظرار ا٫ْنباط أْا

تكزِٜ املجرل ايؾضط٢ بعز ؾذل٠ َٔ سزٚخ ا٫ْطؿا٤ ميهٔ إٔ تعٗض عٓز  قإْٛ ا٫عذلداع ايتًكا٢٥  -3

  وزخ  اعذلداع تًكا٢٥ ي٬عتذاب١ ايؾضط١ٝ ايغابك١  أٟ ا٫عتذاب١ايؾضط١ٝ  َ٪قتا ٚيهٔ يٝػ بٓؿػ ق٠ٛ ا٫عتذاب١ 

 تتعزر ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ يٓعض١ٜ ايتعًِ با٫ؽذلاط ايه٬عٝهٞ  بني نٝـ ميهٓو  6 -ؼ 

 سزر ث٬ث١ َٔ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ يٓعض١ٜ ايتعًِ ايؾضطٞ عٓز باؾًٛف  -ؼ       ا٫عتؿار٠ َٓٗا ؟     

 اـٛف ٚايػنب ٚا٫مل ..ناـٛف َٔ طبٝب ا٭عٓإ بغبب سزٚخ ا٫مل صرٚر ا٫ؾعاٍ ا٫ْؿعاي١ٝ .َجٌ  تؿغرل -1

 َٔ خ٬ٍ تهٜٛٔ َا ٜغ٢ُ باٱؽذلاط املنار أٚ ايعهػ. َضغٛب١ايػرل    ١ا٫عتذاب   تعزٌٜ -2

 يعب١ ا٫عتػُا١ٜ  أٚمبؾاٖز٠ اؾ٬ّ ايهضتٕٛ  يف ايع٬ّ  اـٛف َٔ ايع٬ّ ٜتِ تػرلَٙجاٍ: 

 صبط ايشٖاب يًُزصع١ با٭ْؾط١ احملبب١ يًط٬ب َجاٍ يز٣ ايت٬َٝش مٛ املزصع١ ٚايتعًِ اػاٖات َٛدب١ تهٜٛٔ -3

 إطؿا٤ ايُٓاسز اٱؽذلاط١ٝ يًع٬قات غرل املضغٛب١ٚمناسز ؽضط١ٝ يع٬قات دزٜز٠ َضغٛب١  اس٬ٍ -4

 عٓٗا ا٫طؿاٍ ايكضا٠٤  َٔ خ٬ٍ  اقذلإ اؾ١ًُ املطًٛب قضا٤تٗا بايقٛص٠ اييت تعدل تعًِٝ -5

  ٌٖ تض٣ ع٬ق١ بني ايتعًِ عٓز ثٛصاْزٜو  ٚايظَٔ اي٬طّ ؿزٚخ ايتعًِ ؟ بضص ٱدابتو  -7ؼ

 تٓاٍٚ بايؾضح ْعض١ٜ ايتعًِ باحملاٚي١ ٚاـطأ  –ٚمح مبجاٍ نٝـ عاِٖ ثٛصاْزٜو  يف تؿغرل ايتعًِ    ؼ  -ؼ

راخٌ   قؿك  ٚمع ثٛصْزٜو قطا دا٥عا طأ ....قاّ بتؿغرل ايتعًِ عٔ طضٜل احملاٚي١ ٚاـ ثٛصْزٜو" َ٪عغٗا ا٫َضٜهٞ  .1

  ٚانٌ ايطعاّ يًدضٚز َٔ ايكؿكٚنإ ْؾط ايكط ؾ٢ ايبزا١ٜ عؾٛا٥ٝا 

     هشب سًك١ أٚ وضى عكاط١ ايبابَج٬  ٚنإ ع٢ً ايكط إفزاص اعتذاب١ يًدضٚز َٔ ايكؿك ٚاؿقٍٛ ع٢ً ايطعاّ  -2

مبع٢ٓ أْ٘ نًُا   ري٬ٝ ع٢ً ايتعًِٖٚٛ ؾتح ايباب ٚاـضٚز َٔ ايكؿك ايش٣ اعتػضق٘ ايكط ؿٌ املؾه١ً  اؽش ثٛصْزٜو ايظَٔٚ

 ايظَٔ نإ سيو ري٬ٝ ع٢ً تعًِ اؿٝٛإ ا٫عتذاب١ ايقشٝش١ ؿٌ املؾه١ً  . تٓاقك

  ٚاؿقٍٛ ع٢ً ايطعاّٚتٓت٢ٗ عٓز  ا٫عتذاب١ ايقشٝش١ باـضٚز  قاٚي١ َغتك١ً بشاتٗاتعط٢ يًكط  ٚاعتدل نٌ ؾضف١ -3

 َع تهضاص احملا٫ٚت  بتٓاقك ايظَٔٚنإ ايتشغٔ تزصهٝا   ٚطَٔ نٌ قاٚي١عزر احملا٫ٚت  زٜوعذٌ ثٛصْٚقز 

 ٚمشُٗا  قإْٛ ايتُضٜٔ عٓز ثٛصْزٜوٜٛدز منطني َٔ ؼ/  ع٬ح سٚ سزٜٔ .أنز فزم ايعباص٠  قإْٛ ايتُضٜٔ 8/ؼ

 -منطني: ٜٚؾٌُ ٖٛ  مماصع١ ا٫صتباط بني املجرل ٚا٫عتذاب١     قإْٛ ايتُضٜٔ --1

 اٱُٖاٍ أٚ عزّ ا٫عتعُاٍايجاْٞ كإْٛ اي ا٫عتعُاٍ ا٭ٍٚ ......... كإْٛاي

إٔ ايتُضٜٔ أٚ املُاصع١ ت٪رٟ ايٞ تك١ٜٛ  ايضابط١ بني املجرل  ٜكقز ب٘

 .  هًُا طارت َضات املُاصع١ ق٣ٛ ا٫صتباط أنجضؾٚا٫عتذاب١ 

عزّ املُاصع١ أٚ ايتُضٜٔ يؿذل٠ َٔ ايظَٔ  ٜ٪ر٣  ٜكقز ب٘ 

 إىل إمعاف ايضابط١ بني املجرل ٚا٫عتذاب١.
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  تزصٜب طايب ع٢ً ا٫َتشاْات ٜك٣ٛ ايضابط١ بنيَجاٍ: 

 ايغ٪اٍ ٚاؾٛاب مما       

 ٜ٪ثض إهابٝا ؾ٢ ايتشقٌٝ ايزصاع٢ يًطايب.          

عزّ سٌ ا٫َتشاْات يف َكضص َٔ  ا٫ُٖاٍ َٚجاٍ:  

      داب١املكضصات  ٜنعـ ايضابط١ بني ايغ٪اٍ ٚاٱ

 مما ٜ٪ثض عًبٝا ؾ٢ ايتشقٌٝ ايزصاع٢ يًطايب    

  ٚمح املكقٛر بكإْٛ ا٫ثض عٓز ثٛصاْزٜو َغتعٝٓا مبجاٍ ؟ -9ؼ

 قاْـــــــــــــــٕٛ ا٭ثض -1

 إ ا٫صتباط بني املجرل ٚا٫عتذاب١ ٜنـــــــــعـ إ ا٫صتباط بني املجرل ٚا٫عتذاب١ ٜكــــــــــــــــــــٟٛ

إسا  َجاٍ:سككت ا٫عتذاب١ اٱؽباع ٚايؾعٛص با٫صتٝاح  يًؿضر  إسا 

أداب ايطايب عٔ ع٪اٍ املعًِ إداب١ فشٝش١ ٜؾعض با٫صتٝاح 

ٚايغضٚص ٚتكٟٛ ايضابط١ بني ايغ٪اٍ ٚاٱداب١ ايقشٝش١.ٚ ٜتشنض 

 . اداب١ ايغ٪اٍ بغضع١  بعز سيو

إسا مل ؼكل ا٫عتذاب١ اٱؽباع ٚايؾعٛص با٫صتٝاح 

إسا مل هب ايطايب عٔ ايغ٪اٍ املعًِ  جاٍ َيًؿضر 

إداب١ فشٝش١ ٜؾعض بعزّ ا٫صتٝاح ٚتنعـ 

 ايضابط١ بني ايغ٪اٍ ٚاٱداب١ غرل ايقشٝش١.

 اسا سككت ا٫عتذاب١ ا٫ؽباع  ٚايؾعٛص با٫صتٝاح  ٜك٣ٛإٔ ق٠ٛ ا٫صتباط بني املجرل ٚا٫عتذاب١    َع٢ٓ سيو

                                               ؼكل ٖشٙ ا٫عتذاب١ ا٫ؽباع ٚايؾعٛص با٫صتٝاح  ٖشا ا٫صتباط  اسا ملٜٚنعـ           

 ريٌ  بج٬ث١ اَج١ً  قإْٛ ا٫عتعزار ٚايتٗٝ٪  ٜؿغض ا٫عػ ايؿغٝٛيٛد١ٝ يكإْٛ ا٫ثض  10 -ؼ

ٚ سا٫ت ا٫صتٝاح ٚعزّ ا٫صتٝاح  ٕ ا٭ثضا٭عػ ايؿغٝٛيٛد١ٝ يكاْٜٛؿغض ٖشا ايكإْٛ .. قإْٛ ا٫عتعزار أٚ ايتٗٝ٪ -3     

 ٢ٖٚ تتنُٔ ث٬خ استُا٫ت ٢ٖٚ:وزر ايعضٚف ايت٢ ٜؾعض ؾٝٗا املتعًِ بايضما أٚ اينٝل  ٚ ايت٢ أؽاص إيٝٗا قإْٛ ا٭ثض

عٛف  ٜؾعض بايضما  ٚمتت أعطا٥٘ يؿضف١  ٱفزاص ٖشٙ ا٫عتذاب١إسا نإ ايؿضر ٦َٝٗا  ي٬عتذاب١  -1

ٚأدبت عٔ ايغ٪اٍ إداب١ فشٝش١ ؾإٕ ٖشا ,  سا عأيو املعًِ ٚنٓت َغتعزا يٲداب١إ َجاٍ: ٚا٫صتٝاح .

 . ٜؾعضى بايضما ٚا٫صتٝاح

ؾإْ٘ عٝؾعض باينٝل ٚعزّ ,  ٚمل ٜعط٢ ايؿضف١ ٱفزاص ٖشٙ ا٫عتذاب١إسا نإ ايؿضر ٦َٝٗا  ي٬عتذاب١ , --2

عٔ ٖشا ايغ٪اٍ ٚ مل ٜطًب َٓو اٱداب١ داب١ : إسا عأٍ املعًِ  ع٪٫ ٚنٓت َغتعزا يٲَجاٍ          ا٫صتٝاح

 ؾغتؾعض باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح .

ؾإْ٘ عٝؾعض باينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاح  ٚمت ادباصٙ  ٱفزاص ٖشٙ ا٫عتذاب١إسا نإ ايؿضر غرل َغتعز ي٬عتذاب١   -3

  ينٝل ٚعزّ ا٫صتٝاحعتؾعض با   ٚتنطض ي٬داب١  ؾإْو عٛف  : اسا عايو  املعًِ ٚأْت غرل َغتعز يٲداب١َجاٍ.

 سزر ث٬ث١ َٔ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ ْعض١ٜ ايتعًِ باحملاٚي١ ٚ اـطا٤ عٓز ثٛصْزٜو  -11ؼ

 اعتجاص٠ راؾع١ٝ ايط٬بايتعًِ َجرل٠ ٚدشاب١  مما هعٌ ب١٦ٝ اييت ٜتعًُٗا  ْؾط٫١يف اختٝاص أ اؽضاى املتعًِ  -1

 ات ٚاملٗاصات َجٌ  املٛعٝك٢ أٚ قٝار٠ ايغٝاص٠ٚانتغاب اـدل  تعز أعاؼ ع١ًُٝ ايتعًِ  املُاصع١ -2

  تعًِ َٗاصات عك١ًٝ أٚ سضن١ٝ عٓز  بايتهضاص أٚ ايتزعِٝمضٚص٠ تك١ٜٛ ايضٚابط بني املجرلات ٚا٫عتذابات  -3

عٓز مماصع١أْؾط١ ٜز١ٜٚ نايضعِ ٚايتًٜٛٔ    أٚ تشنض َعًَٛات يؿع١ٝ  أٚ َضغٛب١ اتعًٛنٝ تهٜٛٔ       أٚ

                                                                        ٚايتذُٝع     َٗاصات ايؿو ٚايذلنٝب   أٚ ػ١ٜٛ أٚ صٜام١ٝ تزصٜبات ي  أٚ

       . تغاعز ايط٬ب عًٞ ؾِٗ ٚاعتٝعاب ايؾضحايت١٦ٝٗ ٚايتُٝز يًزصؼ خط٠ٛ أعاع١ٝ   -4
    ؟؟؟؟؟؟يز٣  اؾؾطايتني   نٝـ تتِ ع١ًُٝ ايتعًِ بايؿِٗ ٚا٫عتبقاصٚمح   -11ؼ

 ٜزصى املٛاقـ أٚ ا٭سزاخ اييت ميض بٗا بؾهٌ نًٞ   ايؿضر  -1    

تتدًًٗاع١ًُٝ  تٓعِٝ يعٓافض املٛقـ  يٛمعٗا تغبكٗا ؾذل٠ تأٌَ ٚاْتعاص  ايتعًِ وزخ َٔ قاٚي١ ٚاسز٠ --2  

  عٓز٥ش وزخ ع١ًُٝ ايتعًِ بايؿِٗ ٚا٫عتبقاص  ايهٌ املتهاٌَ يف فٛص٠ 

ايكضر مل ٜزصى ايقٓارٜل ٚايعقٞ عًٞ أْٗا أرٚات يًتغ١ًٝ ٚيهٓٗا ارصنٗا عًٞ أْٗا  ٚعا٥ٌ َع١ٓٝ   َجاٍ سيو

 ايٞ اشلزف ٖٚٛ املٛط ,, با٫ماؾ١ ايٞ ارصان٘ يًع٬قات اييت تضبط ٖشٙ ايعٓافض يًٛفٍٛ 

 بايؿِٗ  ايتعًِ َٔ أِٖ ايعًُٝات اييت مياصعٗا ايؿضر يف تعز عًُٝيت ايؿِٗ ٚإرصاى ايع٬قات --3

 ُٖٚا خافٝتإ ٫ تٛدزإ يف ايٓعضٜات ايغًٛن١ٝ  ٚ ا٫عتبقاص                                                                 

 ايتعًِ بايؿِٗ ٚ ا٫عتبقاص .   )زلات (  خقا٥كَٔ ث٬ث١  سزر   -12ؼ

 . .....ٖٚٛ اْتكاٍ َؿاد٤٢ ا٫ْتكاٍ َٔ َضس١ً َا قبٌ اؿٌ ايٞ َضس١ً اؿٌ ...... -1

 يف اغًب ا٫سٝإ  خايٝا َٔ ا٭خطا٤ .  ا٫را٤ ايكا٥ِ عًٞ اؿٌ  بايؿِٗ ٚ ا٫عتبقاص ٜهٕٛ -2

 ايشٟ ٜهتغب٘ ايها٥ٔ ملٛقـ َا ٜعٌ قتؿعا ب٘ ملز٠ ط١ًٜٛ  اؿٌ با٫عتبقاص  -3
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 ض ايتعًِ ٖٚٛ َا ٜعضف باْتكاٍ اث  املؾاب١ٗ يف املٛاقـ اؾزٜز٠  ميهٔ تطبٝك٘ بغٗٛي٘   -4

 َع ا٫خت٬ف يف رصد١ ايتعًِ عًٞ ايغٛا٤  ٜٛدز  عٓز نٌ  ايها٥ٓات اؿ١ٝ -5

 ٭ْ٘ ٜقبح دظ٤ َٔ ايشانض٠ ط١ًٜٛ املز٣ ٫وزخ اْطؿا٤ يًتعًِ با٫عتبقاص  -6

 سزر ث٬ث١ َٔ ايتطبٝكات ايذلب١ٜٛ  يٓعض١ٜ ايتعًِ بايؿِٗ ٚ ا٫عتبقاص .  -13ؼ

 .ريٌ بج٬ث١ أَج١ً  ْا يف نجرل َٔ املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ؼ/ ايتعًِ بايؿِٗ ٚ ا٫عتبقاص .تؿٝز

 اؿؿغ . ٚيٝػ ٚإرصاى املعينعٔ طضٜل ايؿِٗ ٜتِ ايتعًِ  .1

 عٓافض املٛقـ أٚ ايزصؼ بني إرصاى ايع٬قات ايكا١ُ٥ --3  بطضٜك١ ن١ًٝ ٚدزٜز٠ .تٓعِٝ اـدلات ايغابك١  .2

 ٝح أٚد٘ ايتؾاب٘ بني اؾزٜز َٚا عبل تعًُ٘ ٚتٛم َٔ املعًَٛات ايغابك١  يف املٛاقـ اؾزٜز٠ا٫عتؿار٠  .4

  ٚيٝػ ْتٝذ١ إرصاى أدظا٥٘ املٓؿق١ًايتعًِ وزخ ْتٝذ١ اٱرصاى ايهًٞ يًُٛقـ  .5

 (.تعًِ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ بطضٜك١ ايه١ًُ ) ايطضٜك١ ايه١ًٝ ( بز٫ َٔ اؿضف )ايطضٜك١ اؾظ١ٝ٥َجٌ 

 :أنز فزم ايعباص٠ املعًَٛات . . ٜضتبط ايتعًِ عٓز ْٛصَإ اصتباط ٚثٝل بتدظٜٔ   -14ؼ

ْعِ ا٩ٜز ؾكز  ايتعًِ عٓز ْٛصَإ ٜتِ َٔ خ٬ٍ ايتدظٜٔ اؾٝز يًُعًَٛات ......... ٌٖ ت٪ٜز اّ ٫ ٚملاسا؟ -ؼ

ٚبعض بتدظٜٔ املعًَٛات  ٜضتبط اصتباطا ٚثٝكا ايتعًِإٔ  اييت  تؿذلض ٖشٙ ايٓعض١ٜ ْٛصَإ "رْٚايز.اعػ  

 ٚبايكزص٠ عًٞ ارا٤ فُٛع١ َٔ املٗاّ بزق١ ؽزٜز٠  ايعًُٝات املعضؾ١ٝ ا٭خض٣

  ٍٚبايتايٞ إماؾ١ َعًَٛات دزٜز٠   ايتدظٜٔ ايزقٝل ٚ اؾٝز يًُعًَٛاتؾايتعًِ يزٟ ْٛصَإ ٜتِ َٔ خ٬    

 قإْٛ َجٌ تتشهِ ؾٝٗا قٛاْني ٫ ٜتِ نع١ًُٝ  أٚتَٛاتٝه١ٝ ايتعًِ ؾايٞ ايشانض٠ ثِ ا٫را٤ اؾٝز 

 املٓاعب١ يًُٛقـ  َٔ خ٬ٍ ؼزٜز ايؾضٚط  ٚامنا  ٚ ايتعظٜظ ا٭ثض عٓز ثٛصْزٜو أ

 ػٗٝظ َٚعاؾ١ املعًَٛات يز٣ ايؿضر ٚاييت ٜتِ َٔ خ٬شلاايتعًُٝٞ                                                               

 َإ ./ اعتدًك  ؽضٚط املٛقـ ايتعًُٝٞ يتذٗٝظ ٚ َعاؾ١ املعًَٛات يًؿضر عٓز ْٛص15ؼ 

 ٚايعًُٝات ايت٢ ٜتِ َٔ خ٬شلا ػٗٝظ َٚعاؾ١ املعًَٛات  ايؾضٚط املٓاعب١ يًُٛقـ ايتع٢ًُٝ..ٖٞ. 

 باؿٛاؼ.ٜتِ  َٔ خ٬ٍ اعتكباٍ ايؿضر يًُٓبٗات ٚاملجرلات ايٛاصر٠ َٔ ايعامل اـاصد٢  ا٫عتكباٍ

 ؾ٢ ايشانض٠.ٜتِ َٔ خ٬ٍ  إعطا٤ َعا٢ْ  سات ر٫ي١ قزر٠ يًُزخ٬ت  اؿغ١ٝ  ايذلَٝظ

 باخت٬فباملعًَٛات ؾ٢ ايشانض٠ ٚىتًـ َغت٣ٛ ا٫ستؿاظ ٜتِ َٔ خ٬ٍ  ع١ًُٝ ا٫ستؿاظ  ا٫ستؿاظ 

 ْٛع ايشانض٠ َٚغت٣ٛ ايٓؾاط ؾٝٗا.                                                                  

 اييت مت تضَٝظٖا ٚؼظٜٓٗا عٓز اؿاد١ ايٝٗاك١ ٜتِ َٔ خ٬ٍ اعتزعا٤ املعًَٛات ٚاـدلات ايغاب ا٫عذلداع

 ١ عٓز ْٛصَإ سزر مبجاٍ  املكقٛر بكإْٛ ايع٬ق١ ايغببٝ -61ؼ

  ٚدٛر ع٬ق١ عبب١ٝ ٚامش١  بُٝٓٗا ٫بز َٔيهٞ ٜتعًِ ايؿضر ايع٬ق١ بني ايؿعٌ ٚ ايٓتٝذ١ مبع٢ٓ 

 ؟ دظ٤أٜ ...ٚمشُٗا أٚ ٜتهٕٛ َٔ  عٓز ْٛصَإ ع٬ح سٚ سزٜٔ قإْٛ ايتعًِ ايغبيب  -ؼ 

 قإْٛ ايتعًِ ايغبيب شلشا ايكإْٛ  دظ٤إ ُٖا 

 اؾظ٤ ايجا٢ْ اؾظ٤ ا٭ٍٚ

سٝح ميٌٝ ايها٥ٔ اؿ٢  ٜتعًل بايٓتا٥ر املضغٛب١

 تهضاص ا٫عتذابات ايت٢ ت٪رٟ   إىل

 ؾٝٗا  ايٞ ايٓتا٥ر املضغٛب          

ػٓب ىل  سٝح ميٌٝ ايها٥ٔ اؿ٢ إٜتعًل بايٓتا٥ر غرل املضغٛب٘ 

 ا٫عتذابات ايت٢ ت٪رٟ ايٞ

 َضغٛب ؾٝٗا ايٓتا٥ر غرل                        

 ا٭طع١ُ َٔ ايباع١ اؾا٥ًني سضفا ع٢ً فشت٘ ؽضا٤ايطايب ايش٣ مياصؼ ايضٜام١ ٚؾ٢ ْؿػ ايٛقت ٜتذٓب إٔ :  َجاٍ

 َع سنض َجاٍ . املعًَٛات١ٝ  سزر املكقٛر بكإْٛ ايتػش١ٜ ايضادع١ -17ؼ

عٝٛؾض يو  ْاتر  أ٣ عٌُ ت٪رٜ٘ أٚ ؾعٌ تؿعً٘  ٜؾرل ٖشا ايكإْٛ ايٞ إٔ ٕ ايتػش١ٜ ايضادع١ املعًَٛات١ٝقاْٛ

ٜضتبط ايتعًِ  اصتباطا ٚسزخ ايتعًِ  ٚتقشٝح املغاص   تؿٝزى ؾ٢نُا َٔ  املعًَٛات عٔ ٖشا ايعٌُ أٚ ايؿعٌ 

ا ايٓك٬ت ٚا٫عذلاتٝذٝات ا٫عاع١ٝ ٜكاٍ اْو تعًُت يعب ايؾطضْر سُٓا تؿِٗ دٝز :َجاٍ..ٚثٝكا بايؿِٗ.

ٚقز ٚايع٬قات بني  بعض اؿضنات  ْٚتا٥ذٗا ايت٢ ؼقٌ عًٝٗا َٔ ايتػش١ٜ ايضادع١ املعًَٛات١ٝ     يًعب١

 ؾ٢ ايًعب اَاّ ٫عب ٜتشز٣ قزصاتو ؾاْو ؾ٢ اؿكٝك١ مل تتعًُ٘ٚيهٔ اسا ؾؾًت  تعتكز اْو  تعًُت ايؾطضْر

  يذلب١ٜٛ يٓعض١ٜ َعاؾ١ ٚػٗٝظ املعًَٛاتَٔ ايتطبٝكات ا عت١ سزر  -18ؼ
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ٜتغل َٓش٢ٓ   َعاؾ١ املعًَٛات َع تهٓٛيٛدٝا  -ؼ ايهُبٝٛتض يف ْعض١ٜ ْٛصَإ عكب بضأٜو 

 تغاعز يف  ؾِٗ ايعزٜز َٔ ايعًُٝات املعضؾ١ٝ املضنب١ بقٛص٠  َٛمٛع١ٝ  . .1

 ايتزصٜب املٛطع أنجض ؾاع١ًٝ َٔ ايتزصٜب املهجـ. .2

 ايتهضاص ايًؿع٢ يًُار٠ املتع١ًُ ؾ٢ املضاسٌ ايعُض١ٜ ا٭ٚىل يًُتعًِ. مضٚص٠ ا٫عتُار ع٢ً .3

 ايتعًِ املب٢ٓ ع٢ً املع٢ٓ ٜغتُض ؾذل٠ طًٜٛ٘  يشيو هب صبط َا ٜتعًُ٘ ايطايب غدلات٘ ايغابك١. .4

 نٌ اعتٝعاب املعًَٛات نًُا نإ َغتٟٛ ا٫عتزعا٤ ٚا٭را٤ أؾ ؾهًُا بشٍ دٗزا يفهب ا٫ٖتُاّ بٓؾاط املتعًِ   .5

 تطبٝل املتعًِ يًزصٚؼ اييت ٜتعًُٗا يف املعٌُ أٚ ايؿقٌ ايزصاعٞ .ا٫ٖتُاّ با٫ْتكاٍ اٱهابٞ يًتعًِ َٔ خ٬ٍ  .6

 ميهٔ تؿغرل اعتذابات ا٭ؾضار َٔ سٛيٓا عًٞ اْٗا ْتٝذ١  تؿاعٌ ايعضٚف اؿاي١ٝ ٚ اـدل٠ ايغابك١. .7

ٜٚتِ ٬ َُٓٗا ٜغتكب٬ٕ َعًَٛات ؾه ٜتغل َٓش٢ٓ  َعاؾ١ املعًَٛات َع تهٓٛيٛدٝا ايهُبٝٛتض .8

 . يع٬ز املؾه٬ت ٚاملٛاقـ املدتًؿ١ٚتهٜٛٔ َعًَٛات دزٜز٠  املعًَٛات ايكزمي١َع َعاؾتٗا ٚرفٗا 

 

 

 

 عًٌ فش١ أٚ خطأ ٖشٙ ايعباص٠     ٫ٜٛدز ؾضم بني رٚاؾع ايتعًِ ا٫ْغاْٞ ٚاؿٝٛاْٞ       )              ( -ؼ

  ايزاؾع١ٝ ٚايتعًِ --أ٫ٚ 

( ؾ٬  راؾع اؾٛع) اعتُزت عًٞ ٚدٛع راؾعمجٝع أْٛاع ايتعًِ ٚاييت ادضٜت يف عًِ ايٓؿػ عًٞ اؿٝٛإ  -1

 اؿٝٛإ ؽ٦ًٝا بزٕٚ راؾع  ميهٔ إٔ ٜتعًِ

ايؿضم اؾٖٛضٟ بني ا٫ْغإ ٚاؿٝٛإ إٔ راؾع ايتعًِ عٓز ا٫ْغإ  أصق٢ َٔ ايزٚاؾع ايؿغٝٛيٛد١ٝ  -2

   ٚا٫نتؾاف واإلجناز: اؿاد١ إىل ايتكزٜض    َجٌ ٫دتُاع١ٝ املهتغب١ٚايبٝٛيٛد١ٝ ٚتؾٌُ ايزٚاؾع ا

 ......ٚاييت تعتدل رٚاؾع ٖا١َ يًتعًِ ا٫ْغاْٞ                                                                                                    

ؾ٢ املٛمٛع ايش٣ ٜتعًُ٘ ٚوزخ بايضغب١ ٜؾعض  هب ا٫ٕسغ يهٞ ٜتؾهٌ راؾع ايتعًِ عٓز  ايطايب    -3

 يف سٝات٘  ايعا١َ ٚ َغتكبً٘  ايتعًُٝٞ ٚ املٗين   ٚاُٖٝت١َٔ ايزصؼ  اشلزفسيو اسا ارصى   

  ًٜعب ايتعظٜظ عٛا٤ نإ َٛدبا  اٚ عايبا  رٚصا ٖاَا  يف ايتعًِ أنز فزم ايعباص٠   -2ؼ

 دب رٕٚ ايتعظٜظ ايغايب ي٘ ؾاع١ًٝ نبرل٠ يف ايتعًِ   )          ( عًٌ فش١ اٚ خطأ ايعباص٠ ايتعظٜظ املٛ -ؼ

 ....... ًٜعب ايتعظٜظ عٛ أنإ َٛدبًا أٚ عايبا رٚصا ٖاَا يف ايتعًِ سٝح إٔ :  ايتعظٜظ ٚايتعًِ --ثاْٝا 

يو ٜٚضم٢ ايضغبات ٚ ٜتؿل َع املٍٝٛ ٖٛ ْٛع َٔ ٜٚؾٌُ س......... ٖٛ َا ٜؾبع ايزٚاؾع ايتعظٜظ املٛدب  ( أ)

 ٚايزصدات يف ا٫َتشاْات .......ٚنٌ َا ٜؾعض ا٫ْغإ بايضما ٚا٫صتٝاح .              اؾٛا٥ظ 

          ..... ٖٛ  َؿٝز اسٝاْاسُٓا  وضّ ايؾدك املدط٤٢  َٔ ؽ٧ٝ وب١ ؾإ ٖشاٜٛد١ اْتباٖ٘    ايتعظٜظ ايغًيب  ( ب)

 ضادع١ شلا أ١ُٖٝ خاف١ يشيو َعضؾ١ ايٓتا٥ر أٚ ايتػش١ٜ اي إىل أخطا٥٘ ست٢ ٜتذٓبٗا

أٚ ايؿضْغ١ٝ ثِ تغتُع إىل ايٓطل ايقشٝح يًه١ًُ    اإلجنليزيةعٓزَا  تعًِ أْو أخطأت يف ْطل ن١ًُ بَجاٍ  

 َٔ َعًُو ؾإْو يف ٖشٙ اؿاي١ تتعًِ ا٫عتذاب١ ايقشٝش١ ٚتتٛقـ عٔ ا٫عتذاب١ اـاط١٦

 2017َٔ املُاصع١ املٛطع١ خ ع ايغٛرإ  عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠  تعتدل املُاصع١ املضنظ٠ اؾنٌ  3ؼ

                                                                   ثايجا    املُاصع١ ٚايتعًِ 

 ميٝظ عًُا٤ ايٓؿػ بني ْٛعني َٔ املُاصع١   

 املُاصع١ املضنظ٠ املُاصع١ املٛطع١

 رٕٚ ؾذلات صاس١ٜتِ ؾٝٗا ايتعًِ يف دًغات ط١ًٜٛ ْغبٝا  ت صاس١بٝٓٗا ؾذلا ٜتِ ؾٝٗا ايتعًِ يف دًغات ققرل٠ ْغبٝا

 أؾنٌ نجرل َٔ املُاصع١ املضنظ٠ ٚقز أنزت ا٫عاخ إٔ ْتا٥ر املُاصع١ املٛطع١  

 سغب ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ ٚسغب ايؿضٚم ايؿضر١ٜ بني املتعًُني ٚؽتًـ ايؿذلات ايظ١َٝٓ املٓاعب١ يًضاس١

 ؾٗشا ريٌٝ عٌ ايتعبأخطا٤ٙ بزأت يف ايتظاٜز ٚإٔ  بزأت تتٓاقكإٔ نؿا٤ت١   ايؾدك اسا ٫سغٚهب إٔ ٜغذلٜح 

  ( 5ؾذلات ايضاس١ ايكقرل٠) ٚهب إ تهٕٛ ققرل٠ خ٬ٍ ايعٌُ ايٛاسز ايشٟ ت٪رٜ٘  م 

 ( م15:10ؾذلات ايضاس١ ايط١ًٜٛ)   اعتشناص ايتاصٜذ يًػ١ ايعضب١ٝ َجٌ ايتشٍٛإسا اْتكًت َٔ عٌُ ٯخض َٔ 
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َٔ َبار٤٣ ايتعًِ اؾٝز اٚ خطا   عًٌ فش١  -4ؼ ايزٚص ا٫هابٞ يًُتعًِ               

    صابعا   ايزٚص اٱهاب٢ يًُتعًِ

 نًُا نإ تعًُو انجض دٛر٠نًُا طار اؾٗز اٱهاب٢ ايش٣ تبشي٘ ؾ٢ تعًِ املار٠ ايزصاع١ٝ 

 طضح ا٭ع١ً٦ ايت٢ تتقٌ بايزصؼ -ت٘ تًدٝك ايزصؼ  أثٓا٤ تعًُ٘ ٚاملؾاصن١ ؾ٢ َٓاقؾ -إعزار ايزصؼ َكزَا) َجٌ 

 تعًِ َٛمٛع َعني ٫ ٜ٪ثض يف تعًِ َٛمٛع اخض .     -1عًٌ فش١ أٚ خطا َا ًٜٞ         

 قاب١ًٝ ايتعًِ ي٬ْتكاٍ  -خاَغا

با٫ْتكاٍ ٖٚٛ َا ٜغ٢ُ  ٜ٪ثض تأثرلا اهابٝا ؾ٢ تعًِ َٛمٛع أخضتعًِ َٛمٛع َعني تظرار نؿا٠٤ ايتعًِ إسا نإ  -1

  تعًُو يكاعز٠ م١ٜٛ ؾ٢ ايًػ١ ايعضب١ٝ ٜؿٝزى أثٓا٤ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ؾ٢ َٛاقـ أخض٣َجاٍ يًتعًِ   دباملٛ

 :  َٔ ايؾضٚط أُٖٗا٫ٚ ٜهٕٛ يًتعًِ قاب١ًٝ ي٬ْتكاٍ املٛدب إ٫ إسا تٛاؾضت ي٘ فُٛع١  -2

 ٜز ٚ املٛمٛع ايغابل اٟ ارصاى املتعًِ يٛدٛر تؾاب٘ بني تعًِ  املٛمٛع اؾز   ايعٓافض املؾذلن١  -أ  

 مما هعٌ ا٫ْتكاٍ ع٬ٗ                                                                          

 ...................  اٟ  إرصاى ايع٬قات بني ا٫ؽٝا٤      )ا٫عتبقاص(  ايؿِٗ   -ب 

 تؿل ؟ ٚملاسا ؟ٌٖ ت –ًٜعب ا٫ْتباٙ رٚص ٖاّ يف ؼغني طضم ا٫عتشناص   -6ؼ

 ؼ/ نٝـ ميهٓو نطايب ؼكٝل ع١ًُٝ ا٫ْتبا٠ اثٓا٤ ا٫عتشناص ؟

 ا٫ْتبــــــــــاٙ :ٜتشكل َٔ خ٬ٍ -1

 َعني ي٬عتشناص ٚا٫يتظاّ ب٘.  ؽقٝك ٚقت -1

  بعٝزا عٔ  أَانٔ ا٫عذلخا٤ )ايغــــضٜض(.َعني ي٬عتشناص  ؽقٝك َهإ -2

  ٫دتُاع١ٝ اثٓا٤ ا٫عتشناص .ايٓؿغ١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ ٚاايتدًك َٔ املؾه٬ت  -3

  تضتبط طٜار٠ ايضغب١ يف ا٫عتشناص مببزأ ايزاؾع١ٝ      عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠  -7ؼ

 طٜار٠ ايضغب١ ؾ٢ ا٫عتشناص  -2

  : ايٓذاح أٚ ايتؿٛم. َجٌ َٔ رصاعت٘ يًُار٠ايت٢ ٜغع٢ إىل ؼكٝكٗا ايتؿهرل ؾ٢ ا٭ٖزاف  -1

  َغت٣ٛ يٓؿغ٘  ٜغع٢ يتذاٚطٙ. َع ايشات ٚؼزٜز ايطايب ايتٓاؾػ  -2

 ي٬ْتٗا٤ َٔ اعتشناص املار٠ ٚاؿضل ع٢ً تٓؿٝش سيو ؽقٝك ٚقت قزر  -3

 ؾطًا اهابٝا ... نٝـ ميهٓو نطايب ؼكٝل سيو ْٜهٕٛ ي٬عتشناص ؾاع١ًٝ قق٣ٛ إسا نٓت  -8 ؼ

 ؼ/ َا ٖٞ ايؾضٚط ايٛادب تٛاؾضٖا يهٞ ٜهٕٛ املتعًِ ْؾطا اهابًٝا 

ٜقبح ا٫عتشناص أنجض ؾاع١ًٝ إسا نٓت ْؾطا ٚاهابٝا ٚميهٔ إٔ  ٓؾط١ املؾاصن١ اي -3

 ٜتشكل سيو 

  عاع٫.١ٝٚا٫خض يهٞ  ٜتشنض بعض ايعٓافض أميهٔ يًطايب ايتٛقـ بني اؿني املضادع١   -1

تًدٝك ميهٔ يًطايب إ ٜؾاصى بؿاع١ًٝ يف اعتشناص املار٠ عٔ طضٜل تزٜٚٔ املشنضات  -2

 ار٠ ٚتزٜٚٔ أؾهاص سٍٛ َا تتعًِاملعٔ ٬َٚسعات ٚتزٜٚٔ ٚأع١ً٦    بٓؿغو دقاتَا تكضأ  ٚتعز ٖشٙ املً

  نٝـ ميهٓو نطايب اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ اؾٝز٠ يٝقبح اعتشناصى ؾعا٫ ؟  -9ؼ

                                                عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠ ايكضا٠٤ بايؿِٗ تٝغض ايهجرل َٔ ايتعًِ  -ؼ

 اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ اؾٝز٠  -4

  -ايكضا٠٤ بايؿِٗ تٝغض يو ايهجرل َٔ ايتعًِ .... ٚميهٔ إٔ تغتدزّ يتشكٝل سيو َا ًٜٞ :

  قبٌ ايزصاع١ ايتؿق١ًٝٝ.اعتعضاض املار٠  اعتعضاما عاَا   .1

 ايت٢ تٓعِ ايتؿافٌٝ ٚاؾظ٥ٝات .ايبشح عٔ املبار٨ ايعا١َ  .2

 عًَٛات ايغابك١ اٟ اييت عبل يو رصاعتٗا ٚاملايضبط بني املعًَٛات اؾزٜز٠  .3

 َٔ خ٬ٍ  اٱٜكاع ايقشٝح ؿضنات ايعني ع٢ً ايهًُات اعتدزاّ ايعارات اؾٝز٠ ؾ٢ ايكضا٠٤.  .4

 

 

 عًِ ايٓؿػ ايُٓٛ َتعزر ا٫ٖتُات ٚمح سيو  -سزر أٚد٘ اٖتُاَات عًِ ايٓؿػ ايُٓٛ ؟ ؼ -1ؼ

 ـــــ ــــــٜٗتِ ب عًِ ْؿػ ايُٓٛ دـ   أِٖ اٖتُاَات 
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 اٱْغاْٞراصع١ املبار٨ ٚايكٛاْني ٚايٓعضٜات املتق١ً بايُٓٛ  -1

 ايُٓٛ  َضاسٌ  ؾ٢ نٌ َضس١ً َٔ رصاع١ َعاٖض ايُٓٛ  املدتًؿ١   -2

 ؾِٗ اٱْغإ ْغتطٝع ٜٗتِ باملطايب ٚاؿادات ٚاملؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ ايؿضر ؾ٢ نٌ َضس١ً ست٢  -3

  ٛ ا٫ْغاْٞسزر اشلزف ايٓٗا٥ٞ يزصاع١  ايُٓ -2ؼ

ٖٚشا اشلزف تهٜٛٔ ؽدق١ٝ ْا١َٝ َتطٛص٠ بقٛص٠ َتها١ًَ , .......  ٖٛ  اشلزف ايٓٗا٥ٞ  يزصاع١ ايُٓٛ ا٫ْغاْٞ 

 اؿنا١ْ, املزصع١ , ٚعا٥ٌ اٱع٬ّ. إخل  َجٌ  ٚيهٔ تكّٛ ب٘ نٌ َ٪عغات اجملتُع  ٫ تكّٛ ب٘ ا٭عض٠ مبؿضرٖا

 2015اٜتنُٓ٘ ٖشا ايتعضٜـ    خ   ع   َقض رٚص ثإ   َسزر املكقٛر بتعضٜـ ايُٓٛ َع  ؽضح    -3ؼ

 (ٚاـًك١ٝ ٚايًػ١ٜٛ اؾغ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  تاايتػرل َٔ عًغ١ًايُٓٛ ٖٛ عباص٠ عٔ  
 اؿٌُ ٚست٢ ايؾٝدٛخ١ أٚ ايٛؾا٠ َٓش ؿع١ اؿٞؼزخ يًها٥ٔ  اييت                                

  -تنُٓ٘ ايتعضٜـ إٔ ايُٓٛ :ٜٚتنح مما ٜ    

 ٖك١ ٚايؾباب ٚايضؽز ٚايؾٝدٛخ١ضاتبزأ َٓش ؿع١ اؿٌُ ثِ ايطؿٛي١ ٚامل    َتق١ً  ١ايُٓٛ عًغً 1

 ٚايًػ١ٜٛ اؾغ١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ  يًذٛاْب ايُٓٛ ع١ًُٝ ؽا١ًَ  2

 ٖٚٞ َتؿاع١ً َع بعنٗا ايبعض                                                                        

 رٚص اٍٚ . 2016اؽضح  ث٬ث١ َٔ املبار٤ٟ ايعا١َ يًُٓٛ ٚ ا٫صتكا٤ ا٫ْغاْٞ . َقض  -4ؼ

  2003ؼ عًٌ فٛاب اٚ خطا٤   ٜتذ٘ ايُٓٛ  يف كتًـ دٛاْب٘ َٔ ايٓٛع١ٝ ٚاـقٛف١ٝ ايٞ ايع١َُٝٛ خ ع  

 ايُٓٛ ٜغرل َٔ ايعاّ إىل اـال   -1   

 ا٫عتذابات أنجض تًٓٛعا  ثِ تقبح....... ايٛيٝز ٜغتذٝب يًُٛاقـ  عا١َ بطضٜك١ ن١ًٝ   مبع٢ٓ  إٔ

 ؾكط  ٜتعًِ بعز سيو نٝـ وضى ٜزٜ٘ ؾكط ثِعٓزَا ٜضٜز إٔ ًٜتكط ؽ٦ًٝا  وضى دغُ٘ نً٘ ايطؿٌ  1َجاٍ 

 .كا يًٝزٜٔ ٚايضدًنيٜهٕٛ َؾ٢ ايطؿٌ يف ايبزا١ٜ سضن١ غرل َٓتع١ُ ٚبعزٖا تأخش ؽه٬ َٓغ:   2َجاٍ

 عٓزَا ًٜتؿت ايطؿٌ إىل َقزص فٛت ؾإْ٘ ًٜتؿت ظغُ٘  نً٘ ثِ ٜتعًِ ؼضٜو صأع٘ ٚصقبت٘ ؾكط: 3َجاٍ 

 ؟اسنض َدلصاتو  ؟ ٚملاسا ت٪ٜز سيو ٌٖ  –تػرل َغتُض ع١ًُٝ  ايُٓٛ     5  -ؼ 

 ايُٓٛ تػرل َغتُض  - 2

نجرلا َٔ ا٫عتعزارات َٚاٜتعضض ي٘ َٔ َ٪ثضات نا٥ٔ عن٣ٛ بٝٛيٛد٢ ٚصخ  بني ٜكّٛ ع٢ً ايتؿاعٌ ايُٓٛ

 ٚايُٓٛ ٫ ٜتٛقـ عٓز َضس١ً ايطؿٛي١ ب١ٝ٦ٝ َار١ٜ ْٚؿغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ 

 .َهتغبا نٌ َا ٜ٪ًٖ٘ يًٓنر شلشٙ املضس١ًيهٔ  ٜٓتكٌ َٔ َضس١ً إىل أخض٣                

  خٌ ايؿضر ايٛاسز يف ايُٓٛ .تٛدز ؾضٚم ؾضر١ٜ را  -1عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباصات ايتاي١ٝ        -6ؼ

 املغاٜض٠ يف ايُٓٛ بني ا٫قضإ  َطًك١     -3تٓعزّ ايؿضٚم ايؿضر١ٜ بني ا٫ؾضار يف َعز٫ت ايُٓٛ         -2  

تٛدز  اؾغ٢ُ ٚايعك٢ً ٚا٫دتُاع٢ ٚا٫ْؿعاىل بٌ   تٛدز ؾضٚم ؾضر١ٜ بني ا٭ؾضار ؾ٢ َعز٫ت  ايُٓٛ -3

  ٫ تغاٜضا عضع١ ايُٓٛ اؾغ٢ُ ؾضمبؾضٚم راخٌ  ايؿضر ايٛاسز 

  ٚاملغاٜض٠ يف ايُٓٛ بني ا٫قضإ ْغب١ٝايُٓٛ ايعك٢ً ٫ٚدتُاعٞ ٚا٫ْؿعايٞ  ,,,,,,,,,,,,           

    متٌٝ دٛاْب ايُٓٛ املدتًؿ١ ايٞ ا٫صتباط َع ببعنٗا ايبعض-1عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباصات      -7ؼ

 متٌٝ دٛاْب ايُٓٛ املدتًؿ١ ايٞ ا٫صتباط َع ببعنٗا ايبعض  -4                                                            

 نجرل َا ٜهٕٛ َتكزَا ٚ ايطؿٌ ايشن٢َٔ ٜٓدؿض سنا٩ٙ ٜتأخض ؾ٢ املؾ٢ ٚايه٬ّ  ؾُج٬

 ؾ٢ ايُٓٛ ا٫دتُاع٢ ٚا٫ْؿعايٞ                                                                                                         

                  2008َعز٫ت ايُٓٛ ثابت١  يف نٌ َضاسٌ ايُٓٛ ا٫ْغاْٞ     خ ع   -1عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباصات      -8ؼ

 ايُٓٛ اؾغ٢ُ  ٜهٕٛ  ٭ٕ    ؽتًـ عضع١ ايُٓٛ َٔ َضس١ً إىل أخض٣ -5                                                        

 ؾ٢ ايطؿٛي١ املتأخض٠ ٚؾ٢ ايضؽز  وبطًئا       املبهض٠ ٚاملضاٖك١  ؾ٢ َضس١ً اؾٓني ٚايطؿٛي١  سزيعا

  عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠           ٜغرل ايُٓٛ يف اػاٖني َتعاَزٜٔ . -9ؼ

 اٖٝني  قٛصٜٔ َتعاَزٜٔ ايُٓٛ ٜغرل ؾ٢ اػؾ   ٜغرل ايُٓٛ ؾ٢ اػاٖات طٛي١ٝ ٚاػاٖات عضم١ٝ  -6

 َٔ َٓتقـ ايقزص يًشصاعني ٚأػاٙ  عضمٜٞبزأ َٔ أع٢ً ايضأؼ ٜٚتذ٘ إىل آخض ايكزّ .    طٛىل أػاٙ  

 ؟  2014اسنض مبجاٍ  اثض ايٛصاث١ يف ايُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ْغاْٞ             َقض    -10ؼ

 ُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ْغاْٞ           عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠    ٜٓعزّ اثض ايٛصاث١ عًٞ اي -ؼ 
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طضٜل  عٔ اٯبٓا٤ إىل ايٛايزٜٔ َٔ ايٛصاث١ٝ   ايقؿات ٚاـقا٥ك  اْتكاٍ تعين   ايٛصاث١ -1

امل٣ٛٓ بعز ع١ًُٝ ايتًكٝح  ايبٜٛن١ املًكش١  باؿٝٛإ ؼتٜٛٗا ايت٢ ) ايهضَٚٛطَٚات ؼًُٗا ايت٢ اؾٝٓات

.......  عٓز تظٚز ؾضرٜٔ َٔ َجاٍ اؿ٢ يًها٥ٔ ٛصاث١ٝ ايقؿات اي مجٝع  ؼزر ايت٢ ٚ ( ٚ ا٫خقاب

 نًٗا ٫دٝاٍ طٛاٍ ايكا١َ ْؾإْٓا ْتٛقع إٔ ابٓا٤ ٖشٙ ايظٚدني ٜهْٛٛا طٛاٍ ايكا١َ      عا١ً٥ ٚاسز٠ 

  عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠             تضتبط ايػزر ايقُا٤ اصتباط ٚثٝل بٛظا٥ـ ادٗظ٠ اؾغِ. -11ؼ

 ٬ق١ٜٛٓ     ايقُا٤ ؟ ؼ َايٓتا٥ر املذلتب١  ايتٛاطٕ ٚعزّ ايتٛاطٕ يف  اؾضاط ايػزر ايقُا٤ سزر ٚظا٥ـ  اي -ؼ

 ع٢ً اؾغِ ٚوت٣ٛ عن١ًٝ ٚخ٬ٜا خ٬ٜا  عقب١ٝ َٔ تتأيـ  اؾغِ ؾ٢ راخ١ًٝ أعنا٤  ايػزر ٖٞ

 :ُٖٚا ايػزر, َٔ فُٛعتني              

 ٝٗا اؾضاطاتٗا َجٌ ايػزرؾ تغرل خاف١ قٓٛات شلا غزر ٢ٖٚ ايك١ٜٛٓ ايػزر 

 . ايدلٚعتاتا ٚ , ايز١ٖٝٓ ٚ  ٚايعضق١ٝ  ايًعاب١ٝ ٚ ايزَع١ٝ

  َباؽض٠, ايزّ ؾ٢ اشلضَْٛات تغ٢ُ   نُٝٝا١ٝ٥ َٛارا ٚتطًل اؾضاطاتٗا ) ايقُا٤ اي٬ق١ٜٛٓ ايػزر

 ا٫ْؿعاىل, ايغًٛى ٚمبط اؾغِ منٛ ؾ٢ تغاِٖ -1 ايػزر ايقُا٤ ٚظا٥ـ

  , عًًُٝا ايؿضر ؽدقا ػعٌ  .………اؾضاط ايػزر ؾ٢ ايتٛاطٕ -2

 ٚاؾغ١ُٝ. ايٓؿغ١ٝ ا٫مطضابات  إىل ..ٜ٪ر٣ اؾضاطٖا ؾ٢ ا٫مطضاب  -3     

  َا ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ  َاسا وزخ يٛ  ْكك اٚ طار اؾضاط ايػز٠ ايٓدا١َٝ يف ايزّ قبٌ ٚاثٓا٤  ايبًٛؽ  -12ؼ

 ا٭َا٢َ ايؿك املذ  ٜٚؿضط قاعز٠ عٓز ايضأؼ َٓتقـ ؾ٢ املذ عطح أعؿٌ تكع ايٓدا١َٝ ايػزر  -1

 اؾٓني . ؾ٢ سٝا٠ ا٭ٚىل ايؾٗٛص َٓش عًُ٘ ٜبزأ ايش٣ ايُٓٛ ٖضَٕٛ َٓٗا اشلضَْٛات َٔ عزرًا

 قظّ إىل ايطؿٌ ؾٝتشٍٛ ايععاّ منٛ ٜعٛم ايبًٛؽ قبٌ ايزّ ؾ٢ اشلضَٕٛ ٖشا...........   ْكك اؾضاط -1

 اؾشع  ٚ ا٫طضاف ععاّ ؾ٢ ٚؽاس عضٜع منٛ إىل ٜ٪ر٣ ايبًٛؽ َضس١ً اشلضَٕٛ ؾ٢ .. ٖشا  طٜار٠  اؾضاط -2

 َاسا وزخ يٛ ْكك اٚ طار اؾضاط ايػز٠ ايزصق١ٝ) ايجرلٚنغني (   -13ؼ

 باؿضاص٠  اـ٬ٜا ٚ ميز طاق١ إىل ايطعاّ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ٜنبط ايش٣ ايجرلٚنغني ٖضَٕٛ ٚتؿضط ايػز٠ ايزصق١ٝ -2

 ايٓؾاط عزّ --  أسٝاْا ايزٚخإ  -بقؿ١ را١ُ٥   ٚر٠بايدل ايؾعٛص إىل ٜ٪ر٣  ْكك اؾضاطاتٗا - أ

 اؾٓغ١ٝ ايضغب١ معـ -  ايتٓؿػ ٚمضبات ايكًب ٚبط٤ ----ٚايطعاّ    ؾ٢ ايعٌُ ايضغب١ ق١ً           

  اؿضن١ نجض٠ / ايتٓؿػ فعٛب١  / ايكًب مضبات عضع١/ ايعقب١ٝ ٜ٪رٟ ايٞ  طٜار٠  اؾضاطاتٗا - ب

  راخٌ ا٭عض٠ ع٬ح سٚ سزٜٔ يف ايتأثرل عًٞ ا٭بٓا٤ ..ٌٖ ت٪ٜز؟ اسنضَدلصاتوتعز ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ   -14ؼ 

 ؾاْٗا ت٪رٟ ايٞ  باؿب ٚايكبٍٛ ٚا٫سذلاّ تتغِ ٚٚايزٜ٘ ايطؿٌ بني ايع٬قات ناْت إسا 

 يغًِٝ مما ٜ٪رٟ ايٞ ايُٓٛ ايٓؿغٞ ا  ؾِٝٗ ٜٚجل اٯخضٜٔ ٜٚتكبٌ  سات٘  ٜتكبٌ  ػعٌ ايطؿٌ                         

  ع٢ً  ايطؿٌ اعتُار طٜار٠ إىل ت٪ر٣  ايتغًط ٚاٱُٖاٍ أٚ ايع٬قات تغٛرٖا اؿُا١ٜ ايظا٥ز٠  ٚ اسا ناْت 

 ايُٓٛ ايٓؿغٞ  ايػرل  عًِٝ   غرلٙ مما ٜ٪رٟ ايٞ                                                                               

 2006يًػشا٤ رٚص ٖاّ ٚاعاعٞ  يف  ع١ًُٝ ايُٓٛ.   خ  ع  َقض    -1باص٠     عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايع  -15ؼ

  ًٜعب ايػشا٤ رٚصا ثاْٜٛا يف ع١ًُٝ ايُٓٛ ٚا٫٫تكا٤ ا٫ْغاْٞ -2                                                                

 ١ اي٬ط١َي٘ ميز اؾغِ بايطاق  -1 ًٜعب ايػشا٤ رٚصًا َُٗا ؾ٢ ايُٓٛ ٫ْ٘ 

  ٚتعٜٛض ايتايـ َٓٗا ٜغاعز يف بٓا٤ خ٬ٜا اؾغِ  - 2                                                                 

 َٔ اٱَضاض ايٓاػ١ عٔ ْكك ايؿتٝاَٝٓات   اؾغِ ٜكٞ  -3                                                                 

 ٜتٓٛع  ايػشا٤ يٝتٓاعب َع طبٝع١ ايعٌُ ٚ املضس١ً ايعُض١ٜ ايت٢ ميض بٗا ايؿضر   -1   ب إٔٚيشيو ه

 ؼت٣ٛ ع٢ً نٌ ايعٓافض املطًٛب١ يًُٓٛ.  ٚدبات غشا١ٝ٥ٜؿنٌ تٓاٍٚ  -2

 / تعز ايضٚم١ َٔ ايغًط١ امل٪ثض٠ يف تؾهٌٝ منط ايتطٛص ايبؾضٟ . ؾغض سيو 16ؼ

 املزصع١ إىل ايبٝت َٔ ٌ عًٞ ا٫ْتكاٍايش٣ ٜغاعز ايطؿ املعدل تعز ايضٚم١  1

 عا١َ ادتُاع١ٝ ْؾ١٦ إىل اـاف١ ا٫دتُاع١ٝ ايتٓؾ١٦ؾضٚم  ٖٞ ايبٛتك١ اييت ايشٟ تٓقٗض ؾٝٗا  . 2

  ا٫دتُاع٢ ْنذ٘ يتشكٝل ايطؿٌ ٜٛادٗٗا ا٫دتُاع١ٝ ايت٢  ايتػرلات أِٖ ايشٖاب  يًشنا١ْ َٔ 3

 أب١ٜٛ را٥ض٠ ؾ٢ ققٛص٠ ا٫دتُاع١ٝ ع٬قات٘ ناْت إٔ عزب ايطؿٌ ا٫دتُاع٢ عامل اتغاع ؾ٢ تغِٗ 4
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/ تعز املزصع١ املٓع١ُ ايضزل١ٝ اييت نؿًٗا  -17ؼ  اجملتُع يذلب١ٝ ايٓؿ٤   أنز فزم ٖشٙ ايعباص٠

 ٚؾكًا َكقٛر ثكاؾ٢ بؾهٌ ٚتعًُِٝٗ ايٓؿ٤ ايت٢ نًؿٗا اجملتُع  بذلب١ٝ ايضزل١ٝ املٓع١ُ تعز املزصع١ ٢ٖ 1

 ايعارات تهٜٛٔ  --ايغًٛى ٚ ايتؿهرل   انتغاب أمناط --  ايجكاؾ١ ٜٚتِ ؾٝٗا ) ْكٌ,,,, َع١ٓٝ يٓعِ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ػاٖات ٚ ايكِٝ

  ايت٢ تغاعزِٖ ع٢ً ت١ُٝٓ   اعتعزاراتِٗ َٚٗاصاتِٗ ٚاعتجُاص طاقاتِٗ تزصب ايطؿٌ  ع٢ً ايطضم ٚا٭عايٝب 2

 اؿٝا٠ ملٛاد١ٗ فػرلا يت٪ًٖ٘ ايطؿٌ تغتكبٌ ؾ٢ٗ  ١ا٫دتُاعٝ ٚاؿٝا٠  ا٭عض٠ بني ٚعط سًك١ املزصع١ 3

 ٌٖ تتؿل ؟ ٚملاسا ؟ –/ تًعب مجاع١ ايضؾام رٚص ٖاّ يف ع١ًُٝ ايُٓٛ  -18ؼ

 ؼ/ َا ايٓتا٥ر املذلتب١  عًٞ..........  ؽعٛص املضاٖل باْ٘ َٓبٛسا َٔ مجاعت١ 

املٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ٚاملغت٣ٛ  أٚ ايغهٔ ٢ؾ ايغٔ اٚ  ا٫ؾضار  املتكاصبني ؾ٢  َٔ فُٛع١ ٖٞ  مجاع١ ايضؾام 1

  ٚا٫دتُاع١ٝ ايعاطؿ١ٝ ايضٚابط ايزصاعٞ ٚتضبطِٗ فُٛع١ َٔ 

 اؿٝا٠  ٫ْٗا يف نٌ َضاسٌ  يًؿضر ٚا٫دتُاع٢ ايٓؿغ٢ ايتٛاؾل ٚؾُاع١ ايضؾام أ١ُٖٝ يف ؼكل 2

  تا٭طَا ٚاملغاعز يف ٚايذلؾٝ٘ ٚايٓقٝش١ يًقشب١ َقزص                      

  --ايٓؿغ١ٝ بايٛسز٠ ايؾعٛص        ٜذلتب ع١ًٝ ٚؽعٛص ايطؿٌ اْ٘ َضؾٛض َٔ مجاع١ ا٫قضإ 3

 ايشات ق١ُٝ انؿاض    ا٫نت٦اب اطرٜار َؾاعض                                                                                     

  ز ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ْٗا١ٜ يزٚص ا٫عض٠ يف ايتٓؾ١٦.عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠    تع   -19ؼ/

 عز ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ  اَتزارا  يزٚص  يٮعض٠ ؾ٢ ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝت 1

 َٔ سٝحٚتظرار ا١ُٖٝ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ؾ٢ ظٌ ثٛص٠ املعًَٛات   2

   -ايهِ اشلا٥ٌ َٔ املعًَٛات ايت٢ تكزَٗا    ---تٓٛع أعايٝب ا٫تقاٍ ٚعٗٛي١ ا عتدزا َٗا  ) 

 َٔ  قِٝ إهاب١ٝ أٚ عًب١ٝ  َا تتبٓاٙ  -----ايتٓاقض ٚايتناصب ؾ٢ اػاٖات ٖشٙ املعًَٛات      

 ت٪ثض ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ عًٞ ايطؿٌ ٚاملضاٖل يف منٛ ٚتهٜٛٔ اػاٖات٘ ٚؼزٜز ٖٜٛت٘   3

 / سزر أِٖ املداطض اييت تتطًب تكٓني اعتدزاّ ا٭طؿاٍ يًشاعب اٯيٞ  ؟ --20ؼ

 املداطض اييت تغببٗا ايجٛص٠ املعًَٛات١ٝ عًٞ ا٫طؿاٍ . ريٌ بج٬ث١ اَج١ً .ؼ/ تتعزر 

 ٖٚٓاى املعًَٛات١ٝ ٜتاثض بايجٛص٠  ايطؿٌ ايعقض ايضأٖ ٖٛ عقض ايجٛص٠ ايع١ًُٝ ٚ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚ تعًِإ 

   املداطضَا ًٜٞ َٚٔ ٖشٙ يٮطؿاٍ بايٓغب١ اعتدزاَ٘ تكٓني املداطضتتطًب بعض

 اٱْذلْت ؽبه١ ع٢ً املٛدٛر٠ املعًَٛات ٚرق١ فش١ َز٣ َٔ  ايتشكل فعٛب١ 1

 َع أؽدال غضبا٤ ٫ْعضؾِٗ يشا هب ؼشٜض ا٫بٓا٤   ايزخٍٛ ايٞ غضف ا٫تقاٍ ٚ اؿزٜح  2

 .املٓظٍ َكابًتِٗ خاصز أٚ ايؾدق١ٝ اعضاصِٖ إؾؾا٤ َٔ                                                      

 ايٓؿغٞ ٚايُٓٛ مما ٜ٪ثض  عًٞ  بغب اعت٬ٗى عاعات ط١ًٜٛ اَاّ ا٫ْذلْت  ا٫دتُاعٞ عٌمعـ  ايتؿا 3

  عٓزَا ٜكٌ ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ  ؽعٛص ايؿضر بايٛسز٠ ٚا٫ن٦تاب  ايٓؿغٞ 4

 

 
       

 / ايُٓٛ عًغ١ً َتق١ً اؿًكات َٔ خ٬ٍ سيو بني تكغِٝ َضاسٌ ايُٓٛ ا٫ْغاْٞ؟ -1ؼ

  ---َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ .......ٛ ايتاي١ٝ قزرا بزاٜتٗا ْٚٗاٜتٗا  صتب َضاسٌ ايُٓ  -ؼ

 َضس١ً املٗز ---َضس١ً املضاٖك١   --َضس١ً َا قبٌ اي٫ٛر٠  –َضس١ً ايؾٝدٛخ١                                   

 .ت٢ اي٫ٛر٠سْٚٗاٜتٗا               تًكٝح ايبٜٛن١  بزاٜتٗا   تبزأ َٓش َضس١ً َا قبٌ اي٫ٛر٠ -1

 .ايجاْٞست٢ ْٗا١ٜ ا٭عبٛع ٚ       امل٬ٝر  ؿع١  َٓشبزا ٜتٗا  تبزأ  َضس١ً املٗز -2

 .ست٢ ْٗا١ٜ ايغٓتنيٚ           ايجاَْٞٔ ْٗا١ٜ ا٭عبٛع تبزأ  َضس١ً ايضماع١ -3

 ( عٓٛات6:2)   .ْٗا١ٜ ايغ١ٓ ايغارع١َٔ ْٗا١ٜ ايجا١ْٝ إىل  َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ -4

 عٓز ايبٓني 12ٚ    عٓز ايبٓات 10بزاٜتٗا  ايغ١ٓ ايغابع١  ْٗاٜتٗا  َضس١ً ايطؿٛي١ املتأخض٠ -5
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عًٌ فش١ أٚ خطأ  تعز املضس١ً اؾ١ٝٓٝٓ َضس١ً   -2ؼ تأعٝػ ٚسذض اعاؼ يًُٓٛ ايٓؿغٞ  )      (

  ٖٚٞ  سذض ا٭عاؼ اؿ٣ٛٝ يًُٓٛ ايٓؿغٞ  ايتأعٝػ يًُٖٓٛٞ َضس١ً  1

 ايتػرلات اؿازل١ ٚامل٪ثض٠ يف سٝا٠ ايؿضر   ؼزخ ؾٝٗا أِٖ 2

 طؿض٠ ؾ٢ ايُٓٛ َكاص١ْ مبضس١ً ايضؽز ٚاملضاسٌ اي٬سك١ؼزخ ؾٝٗا  3

   وغبٕٛ ؽٗٛص اؿٌُ َٔ مُٔ ايغٔ اؿكٝك٢ يًؿضر َجٌ ايقنيْعضا ٭ُٖٝتٗا ايبايػ١ ؾبعض ايؾعٛب  4

 ٝز٠ يًذٓني. عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠ٜعتدل َضض ا٫ّ اؿاٌَ يف ايؾٗٛص ا٫ٚيٞ َ٪ؽض يقش١ د 3ؼ 

 ؼ/ مب تؿغض هب تطعِٝ ا٫ّ اؿاٌَ مز اؿقب١ ا٫ملا١ْٝ  

 ؼ َا ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ.......  اْتكاٍ َضض اؿقب١ ا٫ملا١ْٝ َٔ ا٫ّ اؿاٌَ ايٞ اؾٓني  

ايتٓاع١ًٝ  ٫َضاض٢ٖ اؿقب١ ا٫ملا١ْٝ ٚا َٚٔ ا٫َضاض ايت٢ تقٝب ا٫ّ اؿاٌَ ٚت٪ثض ع٢ً اؾٓني

تاخض ؾ٢   ؽًـ عكًٞ ---مُٛص املذ  --- اَضاض ايكًب  --ايبهِ  -- ايع٢ُ --ايقُِ   اييت تغبب يًذٓني

 ٜكًٌ َٔ ايتدًـ ايعك٢ًٚ  ايتطعِٝ مز اؿقب١ ا٫ملا١ْٝ ايُٓٛ اؾغ٢ُ ٚايعك٢ً  

  )   (ٓني ْكك غشا٤ ا٫ّ ٜغبب ايهجرل َٔ ا٫َضاض ي٬ّ ٚ اؾ  عًٌ فٛاب اٚ خطا٤  -4ؼ

خاف١ ايدلٚتني أٚ ايًي َٚٓتذات٘ ٚاـبظ هب إ ؼقٌ ا٫ّ اؿاٌَ ع٢ً ايػشا٤ املٓاعب 

 ٚ ع٤ٛ تػش١ٜ  ا٫ّ ٜٚ٪ر٣ اىل ٜتعشٟ عٔ طضٜل ا٫ّ٫ٕ ايطؿٌ       ٚاـنضٚات, ٚايؿٛان٘

يف اٍٚ عت٘  ٖٚٓاى اَضاض تعٗض طٜار٠ ٚقت اي٫ٛر٠ --تغُِ ايزّ   –ؾكض ايزّ -ا٫ُْٝٝا  -ا٫دٗاض  

 َٓٗا ا٫يتٗاب ايض٣ٛ٥ ٚؾكض ايزّ ٚايهغاح ي٬طؿاٍ  ايشٜٔ ٜعإْٛ َٔ ع٤ٛ تػش١ٜ ا٫ّاؽٗض َٔ اي٫ٛر٠ 

 ٜ٪سٟ اؾٓني ٜٚعضم٘ ي٬دٗاض. . خطا٤  تعضض ا٫ّ اؿاٌَ ي٬ؽع١  بهُٝات نبرل٠ عًٌ فٛاب اٚ  -5ؼ

 (Xَا ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ تعضض ا٫ّ ٫ؽع١ أنػ )  -ؼ

 إ تع( ضٜض اؿٛض ٭ؽع١ أنػXّقز ٜهٕٛ مضٚص٠ ع٬د١ٝ ي٬ّ اؿاٌَ اييت تؾهٛ َٔ ٚص ) 

 ؾ٢ اؿٛض أٚ املباٜض                                             

 يهٔ ايتعضض ؾضعات نبرل٠قز ٫ ٜ٪ثض ؾ٢ اؾٓني  ايتعضض يهُٝات ق١ًًٝ َٔ ا٭ؽع١ 

 قز ٜ٪س٣ اؾٓني  ٜٚعضم٘ يٲدٗاض.                                                                                                     

 . عايب ٜ٪رٟ ايٞ َٛت اؾٓني rhَٛدب ٚرّ ا٫ب ب٘   rhعًٌ فٛاب اٚ خطا٤ اسا نإ رّ ا٫ّ ب٘ -6ؼ 

 (عايب عٓز ا٫ّ َٛدب عٓز ا٫ب RHؼ/ َاسا وزخ نإ اسز َهْٛات ايزّ 

  تؿغض           ا١ُٖٝ ؾشك رّ ايظٚدني قبٌ ايظٚاز .ؼ/ مب     

 ؼ/  َا ايٓتا٥ر   املذلتب١ عًٞ    تزَرل نضات ايزّ اؿُضا٤ عٓز بعض ا٫طؿاٍ .

 ( RHتتهٕٛ نضات ايزّ اؿُضا٤ َٔ عٓافض أعاع١ٝ َٓٗا عٓافض ) -

 ؾ٢ فٛصتني إَا َٛدب١ أٚ عايب١;  (RH) ٚتٛدز عٓافض -

وزخ ايتٛاؾل بني ا٭ب ٚا٭ّ ٚ ٫ وزخ مضص يًذٓني    عايب١ عٓز ا٫بٚ  ز ا٫ّ  ( َٛدب١ عRHٓ)ؾإسا نإ    

ْكك نضت وزخ عزّ ايتٛاؾل مما ٜ٪رٟ إىل   ا٭ب  َٛدب١ (RH)عايب١ ٚنإ  عٓز ا٭ّ(  RH)أَا إسا نإ 

 َٛت اؾٓني راخٌ ايضسِ  أٚ بعز اي٫ٛر٠ َباؽض٠  -1 ايشٟ ٜذلتب عًٝ٘ايزّ اؿُضا٤   

 .إفاب١ اؾٓني  بأُْٝٝا سار٠ أٚ ؽًٌ أٚ معـ عكًٞ أٚ ع٢ُ  -2                                                                   

  طٜار٠ َضات اؿٌُ عٔ اصبع١ ٜنض ا٫ّ ٚسزٖا.  -1عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباصات            -7ؼ

 ا٭ّ ٚاؾٓني َعًابقز ٜنض إٕ طٜار٠ عزر َضات اؿٌُ عٔ أصبع                                                                      

 بايٓغب١ ي٬ّ  بايٓغب١ يًطؿٌ ايشنض  بايٓغب١ يًذٓني 

ا٭د١ٓ اييت تأتٞ بعز ايطؿٌ 

تهٕٛ فػرل٠ غايبًا  ا٫ٍٚ 

يٛ  خاف١ ٛطٕٚق١ًًٝ اي ذِاؿ

ناْت املغاؾات ايظ١َٝٓ بني 

 اي٫ٛر٠ ققرل٠

سنض ؾإٕ ا٫ٍٚ ايطؿٌ ٕ إسا نا

هٕٛ ٜ عٓزٙ  ٖضَْٛات ايشنٛص٠

 كارَني .أنجض َٔ ا٭طؿاٍ اي

 قػاصايٚصعا١ٜ , ٚايضماع١, اي٫ٛرات املتهضص٠

ع٢ً عًٝٗا ٚ  مما ٜ٪ثضدغًُٝا أ٫ّ تغتٓظف 

 ٜ٪ر٣ إىل َؾه٬ت خطرل٠ يٮّٚ أ٭طؿاٍ

 ؾكض ايزّ ْٚظٜـ ايزّ ٚ ؾكزٙ  -ا٭ُْٝٝا) َجٌ
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ت٪ثض اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ  -1خطا٤   عًٌ فٛاب اٚ  --8ؼ ي٬ّ عًٞ منٛ اؾٓني قبٌ اي٫ٛر٠ ٚ بعز اي٫ٛر٠ . 

 ت٪ثض اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ ي٬ّ عًٞ منٛ اؾٓني بؾهٌ َباؽض .   -2                                          

  2004ع   َقض     ؼ/ َا ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ اْؿعا٫ت ا٫ّ  ايؾزٜز٠ اثٓا٤ ؾذل٠ اؿٌُ  خ 

 َباؽض ع٢ًغرل بؾهٌ ) ايغعار٠ ٚايكًل اؿار  ٚاؿظٕ ايؾزٜز (   َجٌا٫ْؿعا٫ت ت٪ثض  -1

  اشلضَْٛات,عًٞ  ٭ْٗا ت٪ثض  منٛ اؾٓني  أ٫ّ اؿاٌَ ٜٚ٪ثض عًٞ 

  ضٱدٗاا ايك٤ٞ تؾٌُ ايػجٝإ أٚ  ٚاييت فعٛبات اؿٌُٚتظٜز َٔ ا٭ّ اؿاٌَ تتأثض با٫ْؿعا٫ت ايؾزٜز٠  -2

  يًذٓني, ايعقيباؾٗاط  ........ تنض سٝحقبٌ اي٫ٛر٠ ت٪ثض ع٢ً ايطؿٌ  عقب١ٝ ا٭ّ ٚاْؿعا٫تٗا -3

  ع٤ٛ اشلنِ     ايٓؾاط ايظا٥ز    املػك     ايبها٤ ايؾزٜز   َجٌ  تظٜز ا٭عضاض املضم١ٝ يًطؿٌٚبعز اي٫ٛر٠      

  اؿاٌَ ايٞ طٜار٠ يف ٚطٕ اؾٓني. عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠          ٜ٪رٟ تزخني ا٫ّ   -9ؼ

 ٚؾا٠ اؾٓني  ٚتقٌ ايٞ  ْكك ؾ٢ ٚطٕ اؾٓني ٚ ايٓظٜـ أثٓا٤ اؿٌُٜ٪ر٣ تزخني ا٭ّ إىل 

  ايطؿٌ ايضمٝع بعز اي٫ٛر٠,   أٚ ٚؾا٠                                                                                

 َٔ ا٭َٗات ٜقبح أطؿاشلٔ أنجض ٚطْا يتزخني أثٓا٤ اؿٌُ عٔ اتتٛقـ اييت ا٭َٗات 

 تزخني أثٓا٤ اؿٌُ .تغتُض يف  اييت                                                                                          

 تكٌ ْغب١ ا٭ٚنغذني سٝح  ايزّ ايٓك٢سضَاْ٘ َٔ ٪رٟ إيٞ تزخني ا٭ّ اؿاٌَ ٜ

 ٜ٪ر٣ إىل طٜار٠ ْؾاط رقات ايكًب مماثا٢ْ أنغٝز ايهضبٕٛ  ٜٚظٜز ْغب١                

 ٚمح نٝـ إ ع٤ٛ اعتعُاٍ ا٫ر١ٜٚ ٜ٪ثض عًٞ ا٫ّ اؿاٌَ؟  --10ؼ

 ؼ/ ؼ عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠        ع٤ٛ اعتعُاٍ ا٫ّ اؿاٌَ ي٬ر١ٜٚ ٜ٪ثض عًٞ اؾٓني 

تهٕٛ قارص٠ ع٢ً ايٛفٍٛ إىل املؾ١ُٝ ا٭ر١ٜٚ ايت٢ تتٓاٚشلا ا٭ّ اؿاٌَ  نٌ ع٤ٛ اعتعُاٍ ا٭ّ اؿاٌَ يٮر١ٜٚ

ٜ٪ر٣ إىل تؾٖٛات دغ١ُٝ ٚؽًـ عك٢ً تتٓاٍٚ ا٭َٗات اؿٛاٌَ ار١ٜٚ بزٕٚ إؽضاف طب٢ ٚت٪ثض ؾ٢ اؾٓني ٚ

 .ا٭عدلٜٔ َجٌٖٚشا ٜٓطبل ع٢ً أقٌ ا٭ر١ٜٚ ايت٢ ْعتكز أْٗا غرل ماص٠  ٚمضص يًذٗاط ايعقب٢

  ٖشٙ ايعباص٠ عًٌ فش١ اٚ خطا عتدل َضس١ً ايضماع١ َضس١ً اْط٬م ايك٣ٛ ايها١َٓ ....... ت -11 -ؼ

 سزر أ١ُٖٝ َضس١ً ايضماع١ ) ايطؿٌ َٔ ّٜٛ ايٞ عٓتني (               تتُٝظ بـــــــــــ   -ؼ

 عضع١ ايُٓٛ اؾغُٞ  -1

 ٚاملؾٞ ٚاؿبٛ ٚايٛقٛف. اؾًٛؼ   َجٌايتآطص اؿغٞ ٚاؿضنٞ ًَشٛظ  ؾ٢ ايغٝطض٠ ع٢ً اؿضنات    -2

  ٜٚهتغب ايًػ١ٜتعًِ ؾٝٗا ايضمٝع ايه٬ّ  -3

  ٚا٫ستهاى بايعامل اـاصدٞٚا٫عتُار  ايٓغيب ع٢ً ايٓؿػ  ُٜٓٛ ؾٝٗا ا٫عتك٬ٍ -4

 َؿّٗٛ أيشات ايشٟ ٜعز اؿذض ا٫عاع٢ يًؾدق١ٝ ُٜٚٓٛ ؾٝٗا  ٜتِ ؾٝٗا ايؿطاّ -5

 ١ ؟اعضض ملعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ  يف َضس١ً ايضماع  -12ؼ

  ) خطأ(تتغا٣ٚ ْغب ايُٓٛ  اؾغُٞ عٓز ايطؿٌ ايضمٝع َع ايؾدك ايضاؽز  عًٌ فٛاب اٚ خطا٤    -ؼ

 ....  َٔ َعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ يف َضد١ً ايضماع١ 

 ؽتًـ َعاٜرل ايُٓٛ اؾغُٞ باخت٬ف ايٛصاث١  ٚايب١٦ٝ ٚاخت٬ف ايٓٛع   -1

بُٝٓا ٜبًؼ  اؾغِ صبع طٍٛطٍٛ صاؼ ايضمٝع  ٜبًؼ بني أدظا٤ دغِ ايضمٝع عٔ ايضؽز سٝحايٓغب ؽتًـ  -2

  اؾغِ مثٔ طٍٛطٍٛ صاؼ ايضاؽز 

 ٜبزأ ظٗٛص ا٫عٓإ ايًب١ٝٓ ؾ٢ ايؾٗض ايغارؼ ٚقز تتأخض اىل ايؾٗض ايجأَ ايتغٓني  -3

  ٚتظٜز ايكزص٠ ع٢ً ايتشهِ ؾ٢ ايعن٬ت ايهبرل٠تُٓٛ ايعن٬ت  -4

 ٚأطٍٛ ق٬ًٝ َٔ اٱْاخ اندل سذُا ٚأثكٌ ٚطْاايؿضٚم بني اؾٓغني ٜعٌ ايشنٛص  -5

 تعٗض َبهضا عٓز اٱْاخ عٔ ايشنٛص ا٫ إٔ ا٫عٓإ                                                                                        

  ىتًـ ايُٓٛ ايعكًٞ يزٟ ايضمٝع عٓ٘ يف املضاسٌ ايعُض١ٜ ايتاي١ٝ -1عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباصات    13ؼ

 ٜتغِ سنا٤ ايطؿٌ يف ايضماع١ باْ٘ ػضٜزٟ . .   -2                                                          

 ؼ/ سزر أِٖ  َعاٖض ايُٓٛ ايعكًٞ عٓز طؿٌ ايضماع١ .

 اعتدزاّ ايضَٛط أٚ ايًػ١ بهؿا٠٤ ٫ٚ ٜغتطٝعٜهٕٛ سنا٤ ايضمٝع سغًٝا   سضنًٝا  ٚيٝػ ػضٜزٜا  
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َح ايُٓٛ ايًػٟٛ يف َضس١ً ايضماع١  ؼ  ٚمح ٬َ  -14ؼ  اعضض ملعاٖض ايُٓٛ ايًػٟٛ يف َضس١ً ايضماع١

  ؽٗضا  13اىل  6ؾ٢ ايؿذل٠  َٔ ايؾٗض ٜبزا ايطؿٌ ؾ٢ ْطل ايه١ًُ ا٫ٚىل  -1

 ٜغتطٝع إ ٜؿِٗ تعًُٝات ا٫خضٜٔ َٚع ْٗا١ٜ ايغ١ٓ ا٫ٚىل   -2

 ٜٓطل مج١ً ايضابع١ايغ١ٓ  ٚيف ٜغتطٝع إ ٜٓطل نًُتني 20اىل  18ٚؾ٢ ايؾٗض  -3

 سزر ٬ََح ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ ٚ ا٫دتُاعٞ عٓز طؿٌ ايضماع١ .  -15ؼ

صعا١ٜ ٚسب ٚايزٜ٘ ٜٚتٛقـ سيو عًٞ  ٜبزا ايطؿٌ ؾ٢ اقا١َ ع٬قات ادتُاع١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ  َع ايٛايزٜٔ 

 ايبها٤ايؿضح ٚاؿب ٚاـٛف ٚايػرل٠ ٚايػنب ٚ َٚٔ أِٖ اْؿعا٫ت ايطؿٌ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً ٚايًعب َع٘

 / ٚمح أِٖ  ايقؿات ا٫هاب١ٝ اييت ٜهتغبٗا طؿٌ ايضماع16.١ؼ

  ٜهتغب طؿٌ َضس١ً ايضماع١ فؿات اهاب١ٝ    )      ايعباص٠ فشٝش١  ( ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠    

 ع٢ً ايضعا١ٜ  قٍٛاؿْتٝذ١ ؾ٢ ايغ١ٓ ا٭ٚىل ٚا٫عتك٬ي١ٝ ؾ٢ ايغ١ٓ ايجا١ْٝ. بايٓؿػ  ايجك١  -1

 اؿب ٚا٫ٖتُاّ َٔ خ٬ٍ ايضماع١ ٚاملٓاعب١                                                                  

 ٚا٫عتُار عًِٝٗيجك١با باِْٗ دزٜضٜٔ اٯخضٜٔ ع٢ً  ٜٚٓعض إىلٜٓعضيًُغتكبٌ ٚايعامل  بتؿا٩ٍ    -2

   ادتُاع١ٝ َعِٗ     )ا٭عض٠  ٚأ٭أفزقا٤ ( ؾٝعٌُ عًٞ اقا١َ ع٬قات                                              

  َاقبٌ ايتعًِٝ ا٫بتزا٥ٞأٚ ضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ مل أِٖ ايغُات ايعا١َ  سزر 17 -ؼ

 تبزا َٔ بزا١ٜ  ايغ١ٓ  ايجايج١ ٚست٢ رخٍٛ املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥ -1 

 ٜٚهضاص  ن١ًُ أْا .... اْا     ايٛع٢ با٫عتك٬ي١ٝ نُا ُٜٓٛ َؿّٗٛ ايشات يز٣ ايطؿٌ   ُٜٓٛ عٓز ايطؿٌ  -2

ايتػش١ٜ ٚايٓعاؾ١  َجٌايكٝاّ ببعض املغ٦ٛيٝات امل١ُٗ ؾ٢ صعا١ٜ ايشات    --اؾض٣ ٜٚغتطٝع ايطؿٌ ٖٓا  )  -3

 ---املغاعز٠  ؾ٢ بعض ا٫عُاٍ املٓظي١ٝ  ---ٚاصتزا٤ امل٬بػ 

 ٢ ايتًٝؿظٜٕٛ اٚ ايغُٓٝا.  ايتشزخ َع ا٫خضٜٔ بهؿا٠٤  نُا ٜغتطٝع إٔ ٜكًز َا ٜضاٙ ؾ ٜغتطٝع  -4

  ؟ )ايطؿٛي١ املبهض٠( ٚمح َعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ يطؿٌ َا قبٌ ايتعًِٝ ا٫بتزا٥ٞ  -18ؼ/

 ٚ تتغاقط ا٫عٓإ امل٪قت٘ يتعٗض ا٫عٓإ ايزا١ُ٥  تغتُض ظٗٛص ا٫عٓإ --1

  ُٜٚٓٛ اؾشع بزصد١ َتٛعط١تُٓٛ ا٫طضاف بغضع١  -2

 يز٣ ايطؿٌ ٜٚظرار منٛ اؾشع ٚاعتطاي١ ايععاّ ٚؾكزإ ايؾشِ ٜتاثض باَها١ْٝ ايُٓٛ ايطٍٛ -3

 ٚايبٓني ٜهْٛٛا  اقٌ ٚطْــــــــــا  َٔ ايبٓاتتكضٜبا ؾ٢ ايغ١ٓ  نًٝٛ دضاّ  ٚاسزمبعزٍ  ٜظرار ايٛطٕ -4

  . ٚتظرار ععاّ اؾغِ سذُا ٚعزرا ٚف٬ب١ععاّ اىل  غناصٜـ اشلٝهٌ ايعع٢ُ تتشٍٛ  -5

   بقٛص٠ اعضع َٔ ايعن٬ت ايقػرل٠ ايزقٝك١ ٠تُٓٛ ايعن٬ت ايهبرل -6

 َعاٖض ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ يف َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ تتعزر  -1عًٌ فش١ أٚ خطأ  /   -19ؼ

 تكتقض اْؿعا٫ت طؿٌ اؿنا١ْ عًٞ اْؿعاٍ ايػرل٠ ؾكط   )                  ( -2                                                 

 اـٛف َٔ اؿٝٛاْات, أٚ ايع٬ّ, َجٌ ايبٓات تتعضض يًدٛف انجض َٔ ا٭٫ٚر                             ٍ اـٛف اْؿعا -1

 خاف١ إسا نإ َضٜناٚ اخشا  سك١ٓ, أٚ رٚا٤ َضا     أٚ  ا٭طبا٤                                               

 ٜٚهٕٛ ايػنب ؾ٢ فٛص٠ استهاى ٚعٓار باع صغبات٘ ٜعٗض عٓز اؿضَإ َٔ إؽ . اْؿعاٍ ايػنب  -2

 ٚقز ٜجٛص ٜٚضمت٢ ع٢ً ا٫صض.                                                                                                            

 طؿٌ دزٜز  )َٛيز(٬َٝر  تعٗضايػرل٠ عٓز ايطؿٌ   عٓز  اْؿعاٍ ايػرل٠ -3

 اعضض ملعاٖض ايُٓٛ ايعكًٞ يف َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ ؟   20 -ؼ

 عًٞ بعز اٚ بعزٜٔ.  ؼ/ عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠        ٜغتطٝع ايطؿٌ يف ايطؿٛي١ املبهض٠ إ ٜضنظ

  بعزٜٔ أٚ أنجضٚ ٫ ٜغتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜضنظ ع٢ً  ايتُضنظ سٍٛ ايشاتٚ ايتؿهرلاؿغ٢ٖ٢ َضس١ً 

 ايًػٟٛ عٓز طؿٌ َاقبٌ املزصع١سزر َعاٖض ايُٓٛ  --21ؼ

 ٚؽتؿ٢ ا٫خطا٤ ايت٢ ناْت َٛدٛر٠ قبٌ سيو   بايٛمٛح ٚايزق١ؾ٢ ْٗا١ٜ املضس١ً ٜتغِ ايتعبرل ايًػ٣ٛ 

 ) ساَظ بز٫ َٔ ساطّ  (   َجٌؾ٢ ايٓطل َجٌ )  قًِ : تًِ (  ) امحز : اَز ( اٚ ؾ٢ ابزاٍ أسز اؿضٚف   

   1999ٞ  يف َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠   َقض   خ  ع    رٚص ثإ   تتبع أِٖ  َعاٖض ايُٓٛ ا٫دتُاع -22ؼ

  بزا١ٜ ظٗٛص ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ َاقبٌ املزصع١  تعتدل َضس١ً ؼ/ عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠      

  خاف١ با٭ّٜبزأ ايطؿٌ يف ايتعًل بايٛايزٜٔ  -1
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 با٤,ٚبني ايػض ا٭ب ٚا٭َّجٌ بني ا٭ؽدال املأيٛؾني ٜغتطٝع إٔ ميٝظ  -2

  با٫بتغا١َ  ٚايؾعٛص بايضاس١ عٓزَا ٜضاٖا ٜعدل عٔ عُل ايع٬ق١ َع ا٭ّ -3

 بزا١ٜ ظٗٛص ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ.ٚتعتدل ٖشٙ املضس١ً  -4

 عًٌ فش١ اٚ خطا ٜهتغب طؿٌ َا قبٌ ايتعًِٝ ا٫بتزا٥ٞ فؿات اهاب١ٝ  )        (   -23ؼ

  ٚق٠ٛ اٱصار٠     ا٫عتك٬ٍ ايشاتٞ أْ٘ ٜهتغب  ؾ يًطؿٌ  إسا تٛاؾضت ظضٚف ْؿغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ َٓاعب١  --1

 َز٣ صغب١ ايٛايزٜٔ يًغُاح ي٘ باؿض١ٜ  ---َز٣  ؽعٛصٙ مبشب١  ايٛايزٜٔ     -  ٖٚشا ٜتٛقـ  عًٞ

 لالجناز.ٚتظرار راؾع١ٝ  ايطؿٌ     ------ٜهتغب ايطؿٌ ايكزص٠ ع٢ً ايتشهِ       ----ٚيف ٖشٙ املضس١ً    -2

 َعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ يف َضس١ً ايطؿٛي١ ايٛعطٞ املتاخض٠ اعتدًك أِٖ    -24ؼ

 ايُٓٛ اؾغُٞ يطؿٌ املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥ ٜتغِ  بايغضع١    -1ؼ/  عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠          

 َؿاد١٦ ؾ٢ اؿذِ ٫ٚ تطضأ  طٜارات ايؾزٜز  بايبط٤ٜتغِ ايُٓٛ اؾغُٞ  -1

 نذِ 38 -36ْٗاٜتٗا ٚيف   ِذن  23 – 21 ٜبزأ ٚطٕ ايطؿٌ  تكضٜبا -2

 ( ع146ِٚيف ْٗاٜتٗا ٜقٌ ) ( عِ 122 -120ٜبزأ طٍٛ ايطؿٌ تكضٜبا )   -3

 / سزر َعاٖض ايُٓٛ ايعكًٞ عٓز طؿٌ املزصع١ ا٫بتزا١ٝ٥  --25ؼ

 ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠    تغ٢ُ  ايعًُٝات ايعك١ًٝ يطؿٌ ا٫بتزا١ٝ٥ عٓز بٝادٝ٘ بايعًُٝات ايعٝا١ْٝ 

 ١ أٚ ايغابع١ ٜزخٌ ا٭طؿاٍ ؾ٢ َضس١ً ايعًُٝات ايعٝا١ْٝ " اؿغ١ٝ" عٓز عٔ ايغارع -1

 ؾ٢ ا٭َٛص اؿغ١ٝ " املٓطكٞايكزص٠ ع٢ً ايتؿهرل  نُا سزرٖا بٝاد١ٝ بايعًُٝات ايعٝا١ْٝ " ٜٚكقز -2

  اجملٍٗٛ َٚعضؾ١ َا ٫ ٜعضؾَ٘عضؾ١ سب ايطؿٌ ي٬عتهؾاف ٚ) َٚٔ َعاٖض ايُٓٛ املعضيف -3

   ...اخل تٛؾرل َقارص يًُعضؾ١ )نتب, ف٬ت , طٜاصاتَٔ ايٛايزٜٔ  طًبٖٚشا ٜت               

 / سزر َعاٖض ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ عٓز َضس١ً ايطؿٛي١ املتاخض٠.) طؿٌ ا٫بتزا١ٝ٥ ( --26ؼ 

 ايتشاق٘ باملزصع١  اٱدتُاع٢ يًطؿٌ  ْتٝذ١ عامل ايٜتغع  -1

  املعًُٕٛ ٚا٭قضإُٖا    ت٘ ٚؾ٢ تٓؾ٦ت٘ؾ٢ منٛ ؽدقٝمجاعتني ٜغُٗإ  يف ٖشٙ املضس١ً ٜٛاد٘ ايطؿٌ   -2

 .َتغكا َع ٖشٙ املعاٜرل اٱدتُاع٢ٜهٕٛ عًٛن٘ ٚ تكبٌ َعاٜرل اجملتُعٜ  -3

تشكٝل يشات٘ سٝح ٜؾعض بايضما يٚيهٔ  ؿقٍٛ ع٢ً ٚاٱثاب١ َٔ ايٛايزٜٔ ٚاٯخضٜٔا جملضرٚ ٫ ٜؿعٌ سيو  -4

 عٓزَا ٜكّٛ بغًٛى ادتُاع٢ َضغٛب

       ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ  يف َضس١ً ايطؿٛي١ ايٛعط٢ ٚاملتأخض٠أعضض ملعاٖض  -27ؼ 

 تتغِ َضس١ً ايطؿٛي١ ايٛعطٞ ٚ املتاخض٠ باشلز٤ٚ ٚايجبات ا٫ْؿعايٞ.  -1ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباصات  

  باشلز٤ٚ, ٚايجبات ا٫ْؿعاىل,خاف١ ايج٬خ عٓٛات ا٭خرل٠ َٓٗا تتغِ ٖشٙ املضس١ً    -1

 ػ  َضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ ٚاملضاٖك١ اييت تتغِ بعزّ ا٫عتكضاص ا٫ْؿعاىلعهتغُٞ  ايطؿٛي١ اشلار١٥   -2

 .بتكبٌ اينٛابط ٚايٓعاّ ٚايطاع١تتغِ ؽدق١ٝ ايطؿٌ  -3

       / اعضض ملعاٖض ايُٓٛ اؿضنٞ يف َضس١ً ايطؿٛي١ ايٛعط٢ ٚاملتأخض٠ -28ؼ

 ٜتشهِ يف ارا٥٘ اؿضنٞ. عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠       ٜغتطٝع ايطؿٌ يف عٔ ايتاعع١ إ    -ؼ

  إٔ ٜتشهِ ؾ٢ أرا٥٘ اؿضن٢ٜغتطٝع ايطؿٌ  -1

 يعب نض٠ ايغ١ً أٚ ايكؿظ أٚايغباس١    َجٌايضؽاق١  --اٱتكإ  --ايغضع١  --بايك٠ٛ تتغِ سضنات٘  -2

 ٜهتغب املٗاصات اؿضن١ٝ ؾ٢ ؾذل٠ ققرل٠ٜغتطٝع إٔ  -3

 ا٭يعاب اـؿٝؿ١ بُٝٓا متٌٝ اٱْاخ إىل )ناؾض٣ أٚ ايكؿظ,( ايٓؾاط اؿضن٢ ايك٣ٛإىل ٚميٌٝ ايشنٛص  -4

  2017ايغٛرإ  فؿات اهاب١ٝ  ايطؿٛي١ ايٛعط٢ ٚاملتأخض٠  عًٌ فش١ أٚ خطأ ٜهتغب طؿٌ َضسًيت /29ؼ

 ايٓنر ايعك٢ً ٚا٫ْؿعاىل ٚا٫دتُاع٢ يف طٜار٠  -1

 يتٛافٌ َع ا٭عض٠ ٚا٭قضإاٚ   -----    تٓعِٝ ايشات  ٚعًٞ  ---ايتؿهرل ا٫عتز٫يٞ         ايكزص٠ عًٞ  ---- 2

 ايهٝؿ١ٝ اييت فٓعت َٓٗا ا٫ؽٝا٤    َٔ خ٬ٍ َعضؾ١ ٜؾعض بايهؿا١ٜ ٚايتُهٔ   -3

   اإلجناس األكادميى بشكن أساسٌبٜٗتِ   -4
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 ضاٖك١ ؟؟؟؟َـــــــــــــــــــيه١ًُ  سزر املع٢ٓ ايًػٟٛ  -1 -ؼ

 عكًٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ ياٚ ايبزْٞ )اؾغُٞ(  ٚاؾٓغٞ مٛ ايٓنر ايتزصز تعين 

 ٚايضؽز ايطؿٛي١ بني اْتكاي١ٝ ؾذل٠ أْٗا أ٣ ايضؽز  َضس١ً ايطؿٛي١  ٚتغبل  ت٢ً ؾذل٠ ٢ٖٚ               

 إىل ايطؿٛي١ َضس١ً َٔ يٝٓتكٌ  ايطؿٌ ٜعدلٖا املضس١ً ٢ٖ    باملضاٖك١  يف م٤ٛ َا رصعت ؟َع٢ٓ  / سزر-2ؼ

- ايجا٢ْ ايعكز طٛاٍ املضس١ً ٖشٙ ٚمتتز  اَضا٠  أٚ صد٬ً نإ عٛا٤ امذًاْ صؽزا ؽدقا  يٝقبح  ايضؽز َضس١ً

 بايٛفٍٛ يغٔ ايضؽز ٚتٓت٢ٗ اؾٓغ٢ بايبًٛؽ ؾتبزأ  - ايؿضر عُض َٔ تكضٜبا  ---

  تٓاٍٚ اسز٣ ٖشٙ املطايب بايؾضح ... اييت تٛاد٘ املضاٖلاملطايب ٚايتشزٜات ا٫عاع١ٝ  ٖٓاى عزر َٔ   -3ؼ

 ٬ق١ ْامذ١ َع ايضؾام َٔ املطايب ا٭عاع١ٝ يًُضاٖل ..... ْاقؿ يف م٤ٛ َارصعت ؼكٝل عٜعز  -ؼ

 ؼكٝل ع٬ق١ ْامذ١ َع ايضؾام -( 1)   

  ؾعٌ اٯخضٜٔ ي٘ ٚع٢ً اعتشغإ صؾاق٘ ٚرصر  ؽعٛص املضاٖل بايك١ُٝ ٜعتُزعًٞ  -1

 ر اؾٓػ اٯخضايتزصه٢ مٛ أؾضا املٌٝ ٖٛ يًُضاٖل   َٔ أِٖ ْٛاس٢ ايُٓٛ ا٫دتُاع٢ -2

 اتغاع ْؾاط٘ اؾٓغ٢ ايػرل٣ املغ٦ٍٛ عٔ قناٜا اؿب عٓز املضاٖكٕٛ  ىلإ ٜ٪ر٣ ٖشا املٌٝ  -3

 ٚمح نٝـ ٜتشكل سيو اؾٓػ َٔ املطايب ٚايتشزٜات ا٭عاع١ٝ يًُضاٖل ...... ١ٜٛٚ اشلؼكٝل   -4ؼ

 تتشكل عٔ طضٜل     ؼكٝل ١ٜٖٛ اؾٓػ . -( 2)        

  زأ ؾ٢ عٓٛات ايطؿٛي١ ٜبٚقبٛي٘ يطبٝعت٘ ايبٝٛيٛد١ٝ  -2               يًزٚص املٓاعب ؾٓغٖ٘ل اعتٓام املضا  -1

 ايتزعِٝ ٚا٫عتشغإ َٔ قبٌ اجملتُع ٚا٫خضٜٔ  -4 ميجٌ دظا٤ًا ٖاَا َٔ ا٫سغاؼ  بٜٗٛت٘ ايتٛسز َع ايٛايزٜٔ  -3

  ات ا٭عاع١ٝ يًُضاٖل ...... ؾغض سيواؽاس قضصات َتعًك١ باملغتكبٌ  املٗين  َٔ املطايب ٚايتشزٜ -5ؼ

 اؽاس ايكضاصات ؾُٝا ٜتعًل باملغتكبٌ املٗين   -( 3)

     مما ٜزؾع باملضاٖكني  عزّ ايكزص٠ ع٢ً ا٫عتكضاص ٚ ؼزٜز ١ٜٖٛ ١َٝٓٗ بغبباملضاٖل بايكًل  ٜقاب      -1

  ُاٖرل١ٜ سؿاًظا ع٢ً متاعهِٗ ايشاتٞإىل املبايػ١ ؾ٢ ايتٛسز با٭بطاٍ اؾ                                 

  ايع١ًُٝ ؾ٢ عامل ايعٌُ تٓت٢ٗ ببزا١ٜ اـدل٫٠ٕ املضاٖك١   َٔ املٗاّ ايض٥ٝغ١ٝ أَاّ املضاٖلٚاٱعزار يًُغتكبٌ املٗين     2

  سزر أِٖ ٚاق٣ٛ اؿادات ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜهٕٛ املضاٖل يف ساد١ ايٝٗا ؟  -6ؼ/ 

  2017سًٌ ايعباص٠ ايغٛرإ اـًك١ٝ با٫ٖتُاّ ايؾزٜز بايكِٝ ٚاملعاٜرل أٟ َضس١ً اخض٣  تٓؿضر املضاٖك١ انجض َٔ  -ؼ

 بايكِٝ ٚاملعاٜرل اـًك١ٝ  املضاسٌ اٖتُاَا أنجض َٔ املضاٖك١  تعز َضس١ً  -  1  ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚاملعاٜرل اـًك١ٝ ( 4)

 ٚايكزص٠ عًٞ َٓاقؾاتٗا  طٜار٠ ايٛعٞ بايكناٜا اـًك١ٝ ٜ٪رٟ اي٫ٕٞ منٛ ايكزصات ايعك١ًٝ 

 ٜ٪رٟ إيٞ عزّ تٛاؾض اٯَٔ  ايٓؿغٞ ٚايؿؾٌ يف سيوٱهار ؾًغؿ١ ؿٝات٘ ٜٗتِ املضاٖل باملجٌ ٚايزٜٔ ٚاؿكٝك١  -2

 ايكزص٠ ع٢ً َٓاقؾتٗا ٚ بايكناٜا اـًك١ٝ ايٛعٞطٜار٠ إىل  منٛ ايكزصات ايعك١ًٝ ٜ٪رٟ  -2

                   ٞ اؿاد١ ايٞ                                                                    َٔ أق٣ٛ اؿادات ٚأُٖٗا عٓز املضاٖل ٖ -6ز 

 ا٫دتُاع١ٝ  ٚؼكٝل املها١ْ يف قٝط ٚاقع٘   املضنظ ا٫دتُاعٞ  ايٞ )أ( اؿاد١ 

 اتٞ ا٫ْؿقاٍ أٚ ا٫عتك٬ٍ ايش َٔ ؼكٝل رصد١ َعكٛي١ زٕٚؾب  ا٫عتك٬ٍ  ايٞ اؿاد١  )ب(

 .ْامذ١ باؾٓػ اٯخض أٚ ا٭قضإ  ٫ ميهٔ ؼكٝل ع٬قات                                                         

 سزر َعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ عٓز املضاٖل      ؼ/ سزر اْٛاع ايتػرلات اييت ؼزخ َع ايبًٛؽ .   -8ؼ/

 َعاٖض ايُٓٛ اؾغُٞ -1

 ا٫ٚىل َٔ سٝا٠ ايطؿٌ (6)بعز َضس١ً اؾٓني ٚايؾٗٛص طؿض٠ ايجا١ْٝ ؾ٢ ايُٓٛ املضاٖك١ ٢ٖ اي تعز َضس١ً  -1

 وزخ قبٌٝ ايبًٛؽ ٖٚشا ا٫ْؿذاص   َضس١ً اْؿذاص ؾ٢ ايُٓٛ ؽاع ٚفـ َضس١ً املضاٖك١ بأْٗا  -2

 ضر١ٜ سغب ايؿضٚم ايؿ  خ٬ٍ ث٬خ عٓٛات اييت متجٌ َضس١ً املضاٖك١ٜٚغتُض اٚ ٜتظأَ َع٘                    

 سذِ اؾغِ تػرلات تؾٌُ   -1     وزخ َع ايبًٛؽ اصبع تػرلات ٖا١َ ٢ٖ  -  3

 منٛ اـقا٥ك اؾٓغ١ٝ ايجا١ْٜٛ  -  4منٛ اـقا٥ك اؾٓغ١ٝ ا٫ٚي١ٝ   -3 - تػرلات ؾ٢ ْغب اعنا٤ اؾغِ  - 2 

 ٍٛ َضاسٌ عُضٙ ايش٣ عٝعٌ عًٝ٘ ط ٜتشٍٛ دغِ املضاٖل اىل دغِ ايضاؽزٚبعز انتُاٍ ٖشٙ ايتػرلات  -4

  زخ قبٌ ايبًٛؽو ٚايطٍٛ قبٌ ايٛطٕ وزخ اْؿذاص يف  -5
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% 45سٝح متجٌ ايعن٬ت اْغذ١ ايععاّ ٚايعن٬ت  ٚطٜار٠  بغبب ْغب١ ايزٖٕٛايٛطٕ  ٚؼز خ طٜار٠ يف  -6

 ع١ٓ 15 – 12% ٚاندل طٜار٠ ؾ٢ منٛ ايعن٬ت تهٕٛ بني عا٢َ 25 ناْت ؾ٢ ايطؿٛي١  بُٝٓأَ ٚطٕ اؾغِ 

 عاٖض ايُٓٛ ايعكًٞ املعضيف  يف َضس١ً املضاٖك١تتبع َ  -9ؼ

 َعاٖض ايُٓٛ ايعكًٞ املعضيف -2

 ع١ٓ  18 ست٢  يف َضس١ً املضاٖك١  أققاٙ سٝح ٜقٌ املضاٖك١  ؾ٢ فضرٜهٕٛ  ايشنا٤ -1

 نٓاتر يــ  اـاف١ ايكزصات ايعك١ًٝ سيو بعز تعٗض ثِ ايعا١َ ايعك١ًٝ ايكزصات تتُاٜظ -2

  ٚا٫عتٓتاز  ٚ ا٫عتز٫ٍ,( ا٫عتٓباط عًُٝات ٚمنٛ ا٫ْتباٙ, رصد١ ٚطٜار٠ ايزصاعٞ  تشقٌٝاي )           

 ٖٚٞ )ايكزصات اـاف١ ٚغرلٖا (ٜٛدز تٓٛع يز٣ املضاٖكني يف املٍٝٛ ٚا٫عتعزارات تبعا يعز٠ عٛاٌَ  -3
 اؿاي١ ايقش١ٝ يًُضاٖل ٚ  --    املغت٣ٛ ايجكايف        ٚ  -----َغت٣ٛ ايتشقٌٝ ايزصاعٞ            مثل           

 ؾٝبزأ ايتُاٜظ يف ايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚايكزصات اـاف١ يًذظ٤ ايهٌ َٔ عَُٛاايعكًٞ  ايُٓٛ ٜغرل   -4

 ايتشنض/ ايتدٌٝ  –ا٫ْتباٙ َٚٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ع١ٓ   18ع١ٓ ٚتبًؼ أققاٖا يف 13يف عٔ 

  2006ا٠ ايكٝاّ بٗا يف َضس١ً املضاٖك١    خ ع  / اعتدًك ث٬خ عًُٝات عك١ًٝ ٜغتطٝع ايؿت٢ أٚ ايؿت10ؼ

  يف َضس١ً املضاٖك١ ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايت٢ تظرار تؿق٬ًٝأِٖ 

 
 االنتباه -1

 املضاٖل.......... ٜظرار َزاٙ ٚعُك٘ ؾٝغتطٝع ا٫ْتباٙ   -1

 (..........)عُل = ؾِٗ أنجض عُكا ٚ تعكٝزا  تٓاٍٚ َؾه٬ت َٚٛمٛعات  -أ

 )َز٣ = طَٔ ( ............................ رصٚعا أطٍٛ  عتٝعابا  -ب 

 َز٣ ا٫ْتباٙ ي٘ ع٬ق١ بايشنا٤ ايعاّ  ٚ ٜغاعز عًٞ .. -2

 )أ( ايتشقٌٝ ايزصاعٞ املضتؿع                         )ب( طٜار٠ تشنض املضاٖل              

 . اٯيٞتشنض اي بز٫ َٔ ٬قات دزٜز٠ , ٚاعتٓتاز عَب٢ٓ ع٢ً ايؿِٗ يز٣ املضاٖل  ايتشنض التذكز -2

 
 التخًل -3

 

 ..اؿغٞ بز٫ َٔ ايتدٌٝ بين عًٞ املعٜٓٛات ,,,,,, اجملضر امل ايتدٌٝميٌٝ املضاٖل ايٞ  -1

 ايٝكع١ ايت٢ ٜب٢ٓ ؾٝٗا آَاي٘ ٚأس٬َ٘يشيو تهجض أس٬ّ                                 

/  ا٤ايؿٝظٜ- اشلٓزع١ ) َجٌ    ١ُ ع٢ً ايتؿهرل اجملضررصاع١ ايعًّٛ ايكا٥ اعاؼ ايتدٌٝ  ٜعز  --2

 ايتؿهرل بأْٛاع٘    ----   ا٫عتٓتاز  ---ا٫عتز٫ٍ  .. املضاٖل ايكزص٠ ع٢ً  قزص٠ تظرار    -3ايضٜامٝات (

  سًٌ ايعباص٠ . ....... يف ايُٓٛ ا٫ْؿعايٞ  إ َضس١ً املضاٖك١ َضس١ً اط١َ  ٜٛدز اتؿام عاّ عًٞ / 11ؼ

 الٍىو االٌفعالي --- 3
  دٛصز عتا٢ًْ ٍٖٛ ٜٚغُٝٗا     َضس١ً أط١َ ٜٛدز اتؿام عاّ عًٞ إٔ َضس١ً املضاٖك١ ٖٞ  -1

 ٖٚٛ ٚفـ ٜتنُٔ املع٢ٓ ايتكًٝزٟ  ( مبضس١ً اينػٛط ايٓؿغ١ٝ ٚايعٛافـ)                                             

  ؼزخ ايتػرلات اؾغ١ُٝ ٚايغٝهٛيٛد١ٝ املؿاد١٦ ايت٢  ؽزٜز بغبب تٛتض اْؿعايٞ َضس١ًاملضاٖك١ ٖٞ  -2

  مبعزٍ بط٤٢ بعز ايبًٛؽ ٚايُٓٛ  ٜغتُض طٍٛ َضس١ً املضاٖك١ ؾ٢ ٖشٙ املضس١ً                                 

 عٛخ  عًُا٤ ا٫دتُاع ٖٛ ْتا٥ر  ٚيهٔ ايتؿغرل ايزقٝلٚايتؿغرل ايبٝٛيٛدٞ اؿتُٞ ٜقبح َٛمع ؽو   -3

  َٔ فتُع ٫خضؽتًـ ؾ٢ ؽهًٗا َٚنُْٛٗا  إ أط١َ املضاٖل   اييت أنزت  بٛيٛدٝاٚا٫ْجض

  تظٜز َٔ ا٫ْؿعا٫ت ٚايعقب١ٝ يز٣ املضاٖل ؟ اييت  عٛأٌََ ايث٬ث١ تٓاٍٚ بايؾضح  -12ؼ

     ؾٝ٘ ٜعاًَ٘ ايش٣ ايٛقت ؾ٢ ايهبرل ايؾدك َعا١ًَ ٜعاٌَ إٔ ؾ٢ صغبت٘ايقضاع يز٣ املضاٖل  َا بني  -1

 اسا نإ ا٫ب َٔ ايٓٛع املتغًط .  ٜظرار ا٫َض تعكٝزافػرلا ٚ    طؿ٬ً نإ يٛ نُا َٚعًُٝ٘ ٚايزٜ٘      

املٛاْع ٚ  ٚايكإْٛ ٚ ايزٜٔ نايتكايٝز اـاصد١ٝ املٛاْع ٚبني تجرلٙ ايت٢ اؾٓغ١ٝ رٚاؾع٘ اؽباع  صغبت١ يف --2

 ايضٜؿ١ٝ ايب٦ٝات ؾ٢   ٫ٚتٛدز  اجملتُعات  ؾ٢ طٍٖٛشٙ املز٠ ٚت طايت ٚتظٜز  املؾانٌ نًُا ناينُرلايزاخ١ًٝ

 يف ا٫عتُار عًِٝٗ  ايؾعٛص١ٜ ٚاي٬ؽعٛص١ٜ ًَٝ٘ ٚبني ْؿغ٘ ع٢ً ٚا٫عتُار ايزٜ٘ عٔ ا٫عتك٬ٍ ؾ٢ صغب٘  -3

ؾكز ٜضٜز املضاٖل إٔ ٜتؿٛم رصاعٝا ٚ ٫ ٜغتطٝع  املٛاقـ بعض ؾ٢ ٚؾؾً٘سات٘   ؼكٝل ؾ٢ صغبت٘ -4

    ٚيهٓ٘ ٫ ٜٓذح  صٜامٝا أٚ إٔ ٜؾاصى ؾ٢ ا٭ْؾط١ ا٫دتُاع١ٍٝ إٔ ٜتؿٛم ٚقز واٚسيو ؼكٝل 

 ٚقز واٍٚ    إٔ ٜعٗض مبعٗض ايكارص َارٜا ٫ٚ ٜغتطٝع
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ايعقب١ٝ ٚايقضاع يزٟ املضاٖل ٜضتبطإ بتٛاطٕ  -13-ؼ دٛاْب  ايُٓٛ ... ريٌ مبجاٍ   منٛسز ايٛطاص٠ 

ٜغبل ايُٓٛ ايعك٢ً,  ؾايُٓٛ اؾغ٢ُ  بتٛاطٕ دٛاْب ايُٓٛ  ٜٓؾأ  ايقضاع  يز٣ املضاٖل بغبب عاٌَ  ٜضتبط

 عًٛى ايضاؽز ٚا٫ْؿعاىل, ٚا٫دتُاع٢ ٜٚبزٚ املضاٖل ؾ٢ سذِ ايضاؽز ايهبرل ٚيهٔ عًٛن٘ ٫طاٍ بعٝزا عٔ

  ٚاؿكٝك١ إٔ  مما هعً٘ عضم١ يًٓكزصاؽزا احملٝطني باملضاٖل قز ٜتٛقعٕٛ َٓ٘ عًٛنا  إٔ بعض   ٜٚذلتب عًٞ سيو

ٚواعبْٛ٘ عًٞ عزّ قزصت٘ يهباص اسٝاْا ٜهًؿٕٛ املضاٖل أعُاٍ ؾٛم َغت٣ٛ ْنذ٘ ا٫ْؿعايٞ ٚا٫دتُاعٞ ا

  عزّ ايتؿِٗ َٔ داْب احملٝطني ب٘ٚ  بايغدط ٚ ا٫سغاؼ بايعًِ مما ٜؾعض املضاٖل  عًٞ ايكٝاّ بٗا

 ؼ13- / ٜتغع اجملاٍ ا٫دتُاعٞ  يًُضاٖكني  عٓ٘ يز٣ ايطؿٌ ........................... بني سيو 

 َعاٖض ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ -4

اؾرلإ أٚ ا٭قاصب يف أٚ   ا٭عض٠  بعز إٔ نإ ٜعتُز ع٢ًؾ عٔ ايطؿٌ يًُضاٖكني ٜتغع اجملاٍ ا٫دتُاعٞ  -1

   اجملتُعايغا٥ز٠ ؾ٢   ٚا٫عضافٜهتغب املعاٜرل, ٚايعارات, ٚ  أفبح اجملاٍ خاصز ا٭عض٠ع٬قات٘ ٚاتقا٫ت٘  

 أٟ ؾ١٦ اخض٣ يف اجملتُع  َٔ   ٜٚقبح تأثرل ا٭فزقا٤ أنجض                                                                              

 ؾ٢ ايتٛافٌ َع اٯخضٜٔ,   َٚٗاصت٘  خدلات٘ ا٫دتُاع١ٝظٜز ٚت با٭رٚاص ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ سزرٖا اجملتُع ٜكّٛ املضاٖل  -3

 إٕ نإ ٜعتُز عًٞ َعاٜرل ٚتكايٝز اٯعض٠  يف ايطؿٛي١بعز  تتبزٍ ا٭ٚماع -4

َع آصا٥٘ ٚاػاٖات٘ ٜٚٓاقؿ ٜٚكتٓع مبا ميؾٞ ٜٚتؿل   بزأ ىتاص                                                         

 ...ريٌ َٔ أِٖ َعاٖض ايُٓٛ يف َضس١ً املضاٖك١ .....ايُٓٛ اـًكٞ ٚا٫ٖتُاَات ايز١ٜٝٓ  ٜعز   -14ؼ

 ععٞ ايٞ ايهُاٍ ٖٞ َضس١ً  َضس١ً املضاٖك١  َاايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ ................. إٔ -ؼ

 وعاِس الٍىو ااخلمقي واالِتىاوات الديٍية -4
  َاًٜٞ : َٔ املٗاّ ايُٓا١ٝ٥ اشلا١َ ؾ٢ َضس١ً املضاٖك١ املبهض٠

 عًٛن٘ يٝتٛاؾل َع ٖشٙ ايتٛقعات ٌتؾهٜٚ َ٘ا تتٛقع٘ َٓ٘ مجاعتيف بزا١ٜ ٖشٙ املضس١ً  تعًِ املضاٖل ٜ  -1

 ايطؿٛي١ عا٥زا يف َضس١ً  َجًُا نإتٗزٜز بايعكاب  ٚرٕٚ َغتُضرٕٚ إؽضاف 

 ٌ اينٛابط ايزاخ١ًٝ يًغًٛى قٌ اينٛابط اـاصد١ٝ ؼٚ اـاف١ ١ٝكقٌ املؿاِٖٝ اـً يعا١َاملبار٨ اـًك١ٝ ا ٌؼ  -2

 ٜقٓعٕٛ ٭ْؿغِٗ ٚيٰخضٜٔ جند املزاهكني.. ذ١ يشيو ْٚت. إىل ايهُاٍ َضس١ً ععٞ   ٖٞ  املضاٖك١ٚ -3

" ا٭خ٬قٞٚسني ٜعذظ عٔ ؼكٝل منٛسز " ايهُاٍ أخ٬ق١ٝ َضتؿع١ ٜقعب أسٝاْا ايٛفٍٛ إيٝٗا  َعاٜرل

 ٜٚعا٢ْ َٔ امطضاب اينُرل   ----      بايشْب ...ٜؾعض املضاٖل سزرٙ, ايشٟ

يٛ طارت سز٠ َؾاعض ايشْب عٓزٙ , ٚتهضص ٚ بٌ ايًّٛاملضاٖل أنجض اعتعزارا َٔ ايطؿٌ ؾ٢ تك وهلذا جند -4

إىل اشلضب ؾ٢ أس٬ّ املضاٖكني  ْتٝذ١ يشيو  ًٜٚذأ , قز ٜؾعض املضاٖل بعزّ ايهؿا٠٤ ايؾدق١ٝسزٚثٗا 

  َٚععُ٘ َتِٖٛ سكٝكٞبعن٘ عٔ ؽعٛص بايعذظ  ػ١ ٢ٖٚ َؾاعض سْب ْا     ايقػاص 

 

 

 

 بٝٓا عٝٛب )٬َسعات ( ٖشا ايتعضٜـ  ./ سزر املكقٛر بتعضٜـ ايؾدق١ٝ نُجرل َ-1ؼ

 ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠    ىًٛ تعضٜـ ايؾدق١ٝ نُجرل َٔ ايعٝٛب ٚامل٬سعات  )              ( 

 

 ايتعضٜـ

 ؾ٢ ايتأثرل ع٢ً اٯخضٜٔشلا ايكزص٠   َا ميتًه٘ ايؿضر َٔ َعاٖض خاصد١ٝايؾدق١ٝ ٢ٖ 

 (((ا٭ؾعاٍ ايت٢ ت٪ثض ؾ٢ اٯخضٜٔ فُٛع ))) ٢ٖؾدق١ٝ يً ؾًُٓر ٚٚؾكا يتعضٜـ 

عٝٛب ٖشا 

 ايتعضٜـ

 تٓعِٝ ايزاخٌ يًؿضر .اُٖاٍ اي -1
 ايغُع١ ٚايؾهٌ اـاصد٢  خامعا ٫عتباصاتايؾدق١ٝ  هعٌ سهُٓا  عًٞ   --2

 ............ َبٝٓا عٝٛب ٖشا ايتعضٜـ / سزر املكقٛر بتعضٜـ ايؾدق١ٝ ناعتذاب١.-2ؼ

 )                    (   خطا٤ىًٛ تعضٜـ ايؾدق١ٝ نإعتذاب١  َٔ ا٫    ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠    

 اعتذاب١ ايؿضر يًُجرلات ٚايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ ؾٗشا َٓبغط ٖٚشا َٓطٟٛايؾدق١ٝ ٢ٖ  ايتعضٜـ

عٝٛب ٖشا 

 ايتعضٜـ

اعتذابات  ؾـــإٕ يشا  يف املٛاقـ املدتًؿ١  يًُجرل ايٛاسز ايٛاسز  ايؿضر اتتعزر اعتذابأغـــؿٌ  -1

  َٔ َٛقـ إىل َٛقـ بضغِ ثبات املجرل ٚ ؾذل٠ إىل ؾذل٠ ؽتًـ َٔايؿضر يًُجرلات 
  ايؿضر ع٢ً ؽدق١ٝ   َٔ ايقعب ايٛفٍٛ ؿهِ قزر َٚٛمٛعٞ    --2
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سزر املكقٛر بتعضٜـ ايؾدق١ٝ نتٓعِٝ راخ٢ً  -3ؼ عٓز أيبٛصت  .ؼ/ سًٌ َؿّٗٛ ايؾدق١ٝ عٓز ) أيبٛت(

 ٞ تٓعِٝ رٜٓاَٞ ٜكّٛ عًٞ ايتؿاعٌ ٚايتهاٌَ بني َهْٛاتٗا .أنز فزم ايعباص٠ ايؾدق١ٝ ٖ -ؼ

 

 ايتعضٜـ

 بني   ايتأثرل املتبارٍ ٚ ---- ايتهاٌَٚ --ايتؿاعٌ  ......   ٜكّٛ ع٢ًتٓعِٝ راخًٞ  ايؾدق١ٝ ٖٞ ....

 سٖب ايبٛصتَجًُا   ايؿضر املجرل ٚا٫عتذاب١ ايت٢ ٜقزصٖاٜتٛعط ٚ َهْٛاتٗا                                  

أَج١ً شلشا 

 ايٓــــــٛع 

راخٌ ايؿضر ؾُٝع أدٗظت٘  ايتٓعِٝ ايزٜٓا٢َسيو  ٖٞ ًؾدق١ٝ (ي1961) Allportتعضٜـ أٚيبٛصت  

 ايغًٛى ٚايؿهضؾ٢  طابع١ اـال ٚاملُٝظ ي٘ايش٣ مي٢ً ع٢ً ايؿضر   دغ١ُٝ ايٓؿػ

 ؽضح ايتعضٜـ

 بٌ ؾ٢ ساي١ َٔ ايتؿاعٌ  ٚايتٓاعل بٓا٤ ايزاخ٢ً يًؿضر يٝػ تٓعُٝا عانٓا ..اي إٔ مبع٢ٓ ايؾدق١ٝ تٓعِٝ رٜٓا٢َ

 

 أدٗظت٘ ايٓؿػ دغ١ُٝ

 مبع٢ٓ إ ايتٓعِٝ ايزاخًٞ يًؾدق١ٝ ٜكّٛ عًٞ ايتهاٌَ بني  َهْٛاتٗا 

 ٫ ميهٔ ؾقًٗا يف ٚسز٠ ٚا٫ْؿعاي١ٝ . اخل (  –اؾغ١ُٝ  –) ايٛصاث١ٝ             

 ٜهٕٛ شلا رٚص تٛدٗٝٞ عٓزَا تغتجاص  مجٝع َهْٛات ٚأْع١ُ ايؿضر ايزاخ١ًٝإٔ مبع٢ٓ  مت٧ً عًٞ  ايؿضر

  هٌ ؾضر عًٞ سزٙاملُٝظ٠ يْؾط١ ٫ؾعاٍ ٚ ا٫ا يهٌ 

ضر١ٜ ٚممٝظ٠ ـــؾ   تتغِ  بأْٗااييت ٜعٗضٖا ايؿضر املعاٖض ايغًٛن١ٝ ٚايؿهض١ٜ   مبع٢ٓ إٔ طابع٘ اـال ٚاملُٝظ

 يف ايتٛاؾل َع ايب١٦ٝ ٚا٫خضٜٔ   ل ٚايؿضٜزأعًٛب٘ اـا نُا ؼزري٘ رٕٚ عٛاٙ 

  َتٛاؾكا ٫ ػعً٘  ..... نٌ اؾعاٍ ٚ اؾهاص ٚ عًٛى ايؿضر ايزاخ١ًٝ  مبع٢ٓ إٔ ايغًٛى ٚ ايؿهض

  قارص ع٢ً ايغٝطض٠ ٚايتشهِ ؾ٢ ا٭سزاخاٜنا  بٌ  ػعً٘ؾكط َع ايب١٦ٝ          

 يؾدق١ٝ  ٚبني ا ضاط( بني اؾٛاْب ايؿغٝٛيٛد١ٝصبط )ٖٝبٛق -1        عًٌ فش١ ٖشٙ ايعباصات   -4-ؼ

 قغِ ايعامل ٖٝبٛقضاط ايؾدق١ٝ يج٬ث١ اَظد١ أٚ امناط / 2                                                             

 ؼ/ تعضمت ْعض١ٜ ا٭مناط ؾ٢ ايؾدق١ٝ ي٬ْتكارات    أنز فزم ايعباص٠ 

  ِٗا٫غضٜكٞ ٖٝبٛقضاط  ٚتضدع بزاٜتٗا ايٞ ايعاملايؾدق١ٝ ٚتكغُٝٗا ايٞ أْٛاع , َٔ أقزّ ايٓعضٜات ايت٢ ساٚيت ؾ

  ايؿغٝٛيٛد١ٝ ٚايؾدق١ٝ بني اؾٛاْب)ٖٝبٛقضاط(  صبط  سٝح 

  إىل أصبع١ أمناط أٚ أَظد٘ عا١َ ٢ٖٚ :قغِ ايؾدق١ٝ  

 زلات فاسب ايُٓط ................. خش بايو آآٟٚ آآٟٚ ايُٓط

  ٚا٫ْكباض ٚا٫نت٦اب ميٌٝ إىل ا٫ْطٛا٤ ٚايتؾا٩ّ -- ق٣ٛ ا٫ْؿعاٍ --بط٧ ايتؿهرلب٘.......فاس ايغـــــٛرا٣ٚ -1

 عضٜع ا٫عتجاص٠ ٚايػنب -سار ايطباع  -دار  -عٓٝز  -  طُٛحفاسب٘ .........  ايقـــــؿضا٣ٚ  -2

  يتؿا٩ٍ ٚاملضح ٚايٓؾاطٜتُٝظ با - عضٜع ا٫عتذاب١ - عٌٗ ا٫عتجاص٠فاسب٘ .........   ايزَـــــــــ٣ٛ -3

 ٜػًب عًٝ٘ اـٍُٛ ٚايتبًز ا٫ْؿعاىل. -  بط٧ ا٫عتجاص٠فاسب٘ ............. ايبــــًػــــ٢ُ  -4

 ٜض٣ ٖٝبٛقضاط إٔ ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ تعتدل ْتادا يتٛاطٕ ٖشٙ ا٭َظد١ ا٭صبع١ ٚتهاؾ٦ٗاًَشٛظ١ .... 

 . ا٫مطضابات ٚا٭َضاض ايٓؿغ١ٝ ْؾــــــــــأتخض٣ أسز ا٭َظد١ عًٞ ا٫ٚإسا تػًب                     

 ػاًٖٗا  ايؿضٚم ايؿضر١ٜ بني ا٭ؾضار .  ............ َٚٔ ا٫ْتكارات اييت ٚدٗت ايٞ ٖشٙ ايٓعض١ٜ

 اعضض يٓعض١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ ؾ٢ ايؾدق١ٝ عٓز ) عٝذُْٛز ؾضٜٚز   -5ؼ

 غٞ أعضض ٭ِٖ ايتٛدٗات اؿزٜج١ يٓعض١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿ -ؼ

 ْعض١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ -2

 (ؾضٜٚزايتٛد٘ ايكزِٜ  ٚميجً٘ ايطبٝب ايُٓغاٟٚ   )عٝذُْٛز    -أ٫ٚ :

 يف ايؾدق١ٝ  ايطؿٛي١ املبهض٠  خدلات  ت٪نز عًٞ  تأثرل -1

  نُشزات  يؾدق١ٝ ايؿضر    ات ٚا٫سباطات   ٚايقضاع ايزٚاؾع اي٬ؽعٛص١ٜ  ت٪نز عًٞ  تأثرل -2

 ع١ًٝ ملٛاد١ٗ ايكًلتعز ٚ اؿٌٝ ايزؾاع١ٝإٔ  تضنظ ع4ًٞ  يًغًٛى أعاع٢ُشضى نايطاق١ ايٓؿغ١ٝ  تضنظ عًٞ -3
  عٛيٝؿإٚ ,, ٖٚاص٣ عتاى,, ٖٛص٢ْ ناصٜٔ ٚ إصٜهغٕٛايتٛدٗات  اؿزٜح  عٓز .. اصٜو    -ثاْٝا :

 ١  ؾ٢ منٛ ايؾدقٝ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ا٫دتُاع١ٝ ٚايتؿاعٌ َع ايٛايزٜٔ زٚص املتػرلات أفبح ٖٓاى اٖتُاّ ب -1

 شنضٜاتيً املٓطكٞ تشًٌٝايٚ  --ٚايتزاع٢ اؿض - ا٫عتبطإٚ -امل٬سع١  ع٢ًٖشٙ ايٓعض١ٜ  ٚتعتُز -2

 ٚا٭ؾهاص ؾ٢ رصاع١ ايؾدق١ٝ ٚاؿهِ عًٝٗا
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تضتهظ ايٓعض١ٜ ايغًٛن١ٝ عًٞ عز٠ َكَٛات  -6ؼ ......... اسنضٖا ؟ 

  ايعٛاٌَ ايٛصاث١ٝ عًٞ ايؾدق١ٝ )     ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ٖشٙ ايعباص٠      ٜ٪نز ايعامل ٚاطغٕٛ عًٞ تأثرل

 ايٓعض١ٜ ايغًٛن١ٝ -3

  ٚؾكا يكٛاْني ايتعًِ فُٛع١ َٔ ايعارات املهتغب١ أٚ املتع١ًُعًٞ أْٗا  ايؾدق١ٝتٓعض ايٞ  -1

   ايؿضر عكٌ  عُا وزخ راخٌ بػض ايٓعض٬َسعت٘ ٚقٝاع٘  ايش٣ ميهٔ  ع٢ً ايغًٛى ايعاٖض  تضنظ ؾكط -2

 عٛاٌَ ايٛصاث١ٝ ع٢ً ايؾدق١ٝ تأثرل اي ٚاطغٕٛ ٜضؾض  -3

أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ  نزٚ عًٞ إ  عهٓض ٚر٫ٚصر ًَٚٝضأَجاٍ  بعض اْقاص ٖشٙ ايٓعض١ٜ ايغًٛن١ٝ ا٫ إٔ   -4

 ؽدقٝتَ٘ٔ ثِ يف  ٚؾ٢ تؾهٌٝ عًٛن٘ ٚرٚاؾع ايؿضر    ايٛصاث١ٝ , 

 أنز فزم ايعباص٠ تضتهظ ايٓعض١ٜ ا٫ْغا١ْٝ يًؾدق١ٝ عٓز َاعًٛ ع٢ً ايطبٝع١ ا٫ْغا١ْٝ اـرل٠ .   -7ؼ

 عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠           تعز ايٓعض١ٜ ا٫ْغا١ْٝ ايك٠ٛ ايجا١ْٝ يف عًِ ايٓؿػ  -ؼ

 ايٓعض١ٜ اٱْغا١ْٝ عٓز َاعًٛ -3

 بعز ْعض١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿغ٢ ٚايغًٛن١ٝ  ايك٠ٛ ايجايج١ يعًِ ايٓؿػٜطًل عًٝٗا  -1

 اٱْغإ خرل بطبع٘ ٚٚاع يغًٛن٘سٝح تض٣ إٔ تضتهظ ع٢ً ايطبٝع١ اٱْغا١ْٝ اـرل٠  ..  -2

 ايش٣ صنظ ع٢ً )َاعًٛ(َٚٔ عًُا٥ٗا ايغًٛى  را٥ُا ي٘ ٖزف قزر    ..........   -3

 ايٛدٛر ٚأٖزاف اؿٝا٠ ٚدٛرتٗا ٚاٱبزاع ٚؼكٝل ايشات   : َجٌ  بعض املٛمٛعات سات ايقبػ١  اٱْغا١ْٝ 

 ٚتعتدل ٖشٙ املتػرلات ١َُٗ يًشهِ عًٞ ايؾدق١ٝ   ٚا٫دتُاع٢ايؾدق٢                                                 

  ؼ تتعزرت تعضٜؿات ايؾدق١ٝ ايطبٝع١ٝايعار١ٜ .  –سزر املكقٛر بايؾدق١ٝ ايطبٝع١ٝ    -8ؼ

 ايؾدق١ٝ ايطبٝع١ٝ أٚ ايعار١ٜ --1

 ٖٛ سيو ايؿضر ايشٟ تعٗض خقا٥ك ؽدقٝت٘ بقٛص٠ َتها١ًَ  --1

 ٜٚغتطٝع تٛدٝ٘ ٖشٙ اـقا٥ك بؾهٌ َتٛاطٕ  وكل أٖزاؾ٘ اؿٝات١ٝ   -                                                

 ٜٚض٣ ايبعض إٔ ايؾدك ايطبٝعٞ ٖٛ  ايشٟ ٜتُتع بايقش١ ايٓؿغ١ٝ ٚايعك١ًٝ ايغ١ًُٝ   -2

   ١ٝا٫مطضابات ايٓؿغ١ٝ ٚايعكً ٚىًٛ  َٔ                                                          

ٚاْ٘  ايجبات اْؿعاىلٚصطا١ْ ايعكٌ    ٖٞ   اييت تتُتع بــنُا ٜض٣ ؾضٜل ثايح ايٞ  إٔ ايؾدق١ٝ ايطبٝع١ٝ   -3

ٜبشٍ ٚبهٌ َهْٛاتٗاٜتٛاؾل َع ب٦ٝت٘ ٚ ٚاعتجُاص ناٌَ يهٌ إَهاْات٘بٓؾاط ناف ٜٚتُتع   --  ععٝز

 يٝػ يف سضب َع ْؿغ٘  ٚققاص٣ دٗزٙ 

 ايؾدق١ٝ ا٫ْطٛا١ٝ٥ ؾ٢ م٤ٛ َا رصعت  سزر ث٬ث١ َٔ  أِٖ فؿات  -9ؼ

 تٓاٍٚ عت١ َٔ  أِٖ فؿات ايؾدق١ٝ اشلٝغذل١ٜ ؾ٢ م٤ٛ َا رصعت  -10ؼ

 ايؾدق١ٝ اشلغترل١ٜ -3 ايؾدق١ٝ ا٫ْطٛا١ٝ٥ -2

ٚ ٫ َٓبغط١  ٫ تٛدز ؽدق١ٝ َٓط١ٜٛ اْطٛا٤ نا٬َ 

  –ايؾدقٝات ع٢ً َتقٌ ا٫ْطٛا٤ اْبغاطا نا٬َ 

 فؿات ايؾدك ا٫ْطٛا٢٥ َٚٔ أِٖ...... ا٫ْبغاط 

 ا٫ْعظاٍ ٚايٛسز٠ ٚعزّ  ايتٛافٌ ا٫دتُاع٢ميٌٝ إىل  -1

  ايتأٌَ َٓؿضرا مبا ٜؾب٘ أس٬ّ ايٝكع١ميٌٝ إىل  -2

  بايٓٛاس٢ املار١ٜقًٌٝ ا٫ٖتُاّ   -3

 يشيو ػزٙ عضٜع ا٫ْؿعاٍ .سغاؼ املظاز  -4

 فؿات ايؾدق١ٝ اشلغترل١ٜ

  ٚا٫ٖتُاّ بٗاسب ايشات  -1

  تباٙ اٯخضٜٔٚسب دشب اْسب ايعٗٛص  -2

  اٯخضٜٔ ؾ٢ املغ٪ي١ٝايتٛانٌ ع٢ً  -3

  يًُبايػ١ ٚايهشب ٚايتُجٌٝايكاب١ًٝ  -4

 طؿٛي١ٝ ٚعضٜع١ ايتكًب ٚتتغِ بايغطش١ٝاْؿعا٫تِٗ  -5

 يٲوا٤ ٚايتأثض باٯخضٜٔايكاب١ًٝ ايؾزٜز٠  -6

 اعٝ٘ايؾدقٞ ايغٝهٛباتٞ ٜعٌُ مز فتُع٘ ٫ٜٚتقضف باصار٠ ٚ -1عًٌ فش١ أٚخطأ              -11ؼ

 ٜعز ايٓكك َضنب ْؿػ ٫ ؽعٛصٟ  خ   ع   ايغٛرإ  -2                                                           

 ايؾدق١ٝ ايز١ْٝٚ -5 ايؾدق١ٝ ايغٝهٛبات١ٝ -4

 ٫ ٜتقضف  مز فتُعٖٝ٘ٞ ؽدق١ٝ 

 بإصار٠ ٚاع١ٝ ٚنا١ًَ                 

 فؿات  ايغٝهٛباتٞ 

ٜضدع إىل ايعزٜز َٔ َضنب ْؿغ٢ ٫ ؽعٛص٣  ٜعز ايٓكك

                                                                                                                 ايعٛاٌَ ايٓؿغ١ٝ

 فؿـــــــــات ايــــــــــــــــــزْٚٞ
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  ؾ٢ عٔ َبهض٠ًٛى ظٗٛص امطضاب ايغ -1

  اػاٖا َ٪سٜا أٚ َنارا يًُذتُعاؽاس ا٫مطضاب  -2

 اـاصز عٔ ايغٝطض٠ اٱصار١ٜا٫ْزؾاع   -3

  يٛعا٥ٌ ايؾز٠ أٚ ايًنياعتذاب١   -4

 ٚا٫مضاف ايغًيب ايعاطؿ٢ عزّ ايٓنر  -5

 ٚاْؾطت٘ اؿٝات١ٝ را٥ِ ؾ٢ تًب١ٝ ايتظاَاتٜ٘عا٢ْ َٔ عذظ  -1

  أر٢ْ ؾ٢ ايتعاٌَ َع ايػرلٜتدش َضتب١  -2

 عتغ٬ّ .بإ ٜهٕٛ يف ٚمع اـنٛع ٚا٫ٜكتٓع را٥ُا  -3

  بايجك١ ٚا٫عتك٬ي١ٜٝؿتكض يًؾعٛص  -4

 اشلاَؾ١ٝ ؾ٢ اؿٝا٠ٜتكبٌ ا٭رٚاص   -5

 تتُتع ايؾدق١ٝ املبزع١ بعز٠ زلات ..... اسنض ث٬ث١ َٓٗا  -13ؼ

 عًٌ فش١ أٚ خطأ  تتغِ ايؾدق١ٝ املبزع١ عزاث١ ايتؿهرل    )                  (

             ايؾدق١ٝ املبزع١ َٔ   فؿات املبزعني -6

  ًٜؿت اْتباٖ٘ َا ٫ ًٜؿت اْتباٙ ايؾدك ايعار٣ -2   ٜتغِ باملٓٗر ايع٢ًُ ؾ٢ ايتؿهرل ٜٚبتعز عٔ اـضايف  -1

 را٥ِ ايتؿهرل ؾ٢ َؾانٌ ٚقناٜا قز ٫ ٜؿهض ؾٝٗا ايؾدك ايعار٣  -3

  تتغِ سًٛي٘ يًكناٜا ٚاملؾانٌ باؿزاث١ ٚغرل ايتكًٝز١ٜ   -4

 ٜتغِ باصتؿاع ْغب١ ايشنا٤ عٔ ايعارٜني 6  يًُؾه١ً ايٛاسز٠  ٠ٚدزٜزٜعط٢ س٫ًٛ َتعزر٠  ميهٓ٘ إٔ  -5

 

 
  اؾذلامٝا تعتدل ا٫ػاٖات بٓا٤ا َعضؾٝا   فش١ أٚ خطأ ؼ عًٌ .سزر مبجاٍ املكقٛر بتعضٜـ ا٫ػاٙ اٚ ا٫ػاٖات  -1ؼ

سزثت٘ أ تضنٝب عك٢ً ْؿغ٢بأْ٘  عضٜـ ا٫ػا٫ْٜٚٙٗا تعهػ تٓعُٝا ٫صا٤ ايؿضر َٚعتكزات٘ ٚعًٛن٘ 

 عٓقض َٔ عٓافض ايب١٦ٝ  بعٝزا عٔ اٚ ٜٛد٘ عًٛى ا٭ؾضار قضٜبا َٔ  ٜتغِ  بايجبات ٚا٫عتكضاص ايٓغب٢اـدل٠ 

 تؿنًٝو يًكغِ ا٫ربٞ عٔ ايكغِ ايعًُٞ  َجٌ: سب ؾضر يتدقك َعني أٚ نضاٖٝت٘ يتدقك آخض -1َجاٍ

 املهْٛات عضم١ يًجبات ٚعزّ ايتػٝرل        املهٕٛ املعضؾ٢ ي٬ػاٙ أنجض  -1عًٌ فش١ أٚ خطأ َا ًٜٞ     – 2ؼ

 املهٕٛ املعضؾ٢ ي٬ػاٙ ٜؾرل اىل َؾاعض ايؿضر ٚاْؿعا٫ت٘ ػاٙ َٛمٛع ا٫ػاٙ.  -2                                                    

 ْات تتهٕٛ ا٫ػاٙ َٔ اصبع١ َهٛ -3                                                      

 

 

 املهٕٛ املعضؾ٢

  عٛا٤ نإَعتكزات  ايؿضر ٚأؾهاصٙ ٚتقٛصات٘ َٚعًَٛات٘ مٛ َٛمٛع ا٫ػاٙ ...   ٜٚؾتٌُ عًٞ 

تقٛصات ايؿضر َٚعاصؾ٘ ػاٙ ٖٚشٙ املعتكزات اييت تؾتٌُ    َٛاقـ أٚ قناٜا  أٚأؽدافا  أٚأؽٝا٤ 

 اب أٚ ايغًب مٛ َٛمٛع ا٫ػاٙ تهٜٛٔ  ا٫ػاٖات عٛا٤ با٫ه           تغِٗ ؾ٢ َٛمٛع َعني 

 .املعتكزات ايؿضر عٔ  تزخني ايغذا٥ض ٖٞ املعتكزات ايت٢ تٛدز يز٣ ايؿضر سٍٛ ايتزخنيَجاٍ : 

املهٕٛ 

 ا٫ْؿعاىل

 اٚ ايٛدزاْٞ 

ٚا٫ػاٖات تٓطٟٛ عًٞ ؽشٓات اْؿعاي١ٝ  -َؾاعض ايؿضر ٚاْؿعا٫ت٘ مٛ َٛمٛع َعني   - 1  ٜؾرل ايٞ

 أٚ طٝب١ أّ ع١٦ٝ (  –ا٫ػاٙ ٚقز ٜهٕٛ )سب أٚ نضا١ٖٝ َع١ٓٝ مٛ َٛمٛع 

 ٜٚعز ٖشا اؾاْب ٖٛ أنجض املهْٛات عضم١ يًجبات ٚعزّ ايتػرل  -2

أٚ سني ٜتعضض  ا٭ؽدال ؿكا٥ل أٚ َعًَٛات دزٜز٠ تٓاقض َا ٜعتكزْٚ٘ عٔ ا٭ؽٝا٤  -َجاٍ :

 َٔ ؽشٓات اْؿعاي١ٝملا ٜٓط٣ٛ عًٝ٘ ٖشا اؾاْب  ٜغاعز ع٢ً اعتُضاص ا٫ػاٙ  ا٭ؽدال .. إخل

املهٕٛ 

 ايغًٛن٢

 ؼٌُ ا٫ػاٖات َعٗا ٬َٝ يًكٝاّ أٚ عزّ ايكٝاّ بؿعٌ أٚ عًٛى َعني 

 ؾكز ْغًو مبا ٜتٝح يٓا إٔ ْغاْزٙؾإسا أعذبٓا ؽ٧  أٚ ؽدك أٚ مجاع١ أٚ َٛمٛع َعني   َجاٍ

 ا يف ا٫ْتدابات ()َغاْز٠ ؽدك َ َجٌ أٚ ْ٪ٜزٙ أٚ ْكذلب َٓ٘ بؾهٌ َا ......... 

 اعطٞ َجا٫ تدلط َٔ خ٬ي٘ َهْٛات ا٫ػاٙ املدتًؿ١ ........ َجاٍ عًٞ املهْٛات ايج٬ث١ يٲػاٙ  -3ؼ

 ) َهٕٛ َعضؾ٢(بإٔ ايتزخني ماص بايقش١  اعتكار ايؿضر -1

 ) َهٕٛ ٚدزا٢ْ (يضا٥ش١ ايتزخني ٚاملزخٓني  نضا١ٖٝ ايؿضر -2

 ) َهٕٛ عًٛن٢ (َٔ ايتزخني  املزخٓني أٚ قاٚي١ َٓعِٗ ا٫بتعار عٔ -3

  ا٫ػاٖاتعًٌ فش١ أٚ خطأ تتعزر أ١ُٖٝ رصاع١ مب تؿغض  اعباب اْتؾاص َؿّٗٛ ا٫ػاٙ ٚ نجض٠  اعتدزَ٘ ؼ/   -4 -ؼ

ٖضبضت ٜٚعتدل  ٚسيو ملا شلا َٔ تأثرل ؾ٢ تٛدٝ٘ عًٛى ايؿضر عًِ ايٓؿػ ا٫دتُاع٢ متجٌ ا٫ػاٖات أسز أِٖ َٛمٛعات 

  ض٠ اعتدزاَ٘ إىل عز٠ أعباب َٓٗاجٜٚضدع اْتؾاص َؿّٗٛ ا٫ػاٙ ٚنتدزّ ٖشا املؿّٗٛ أٍٚ َٔ اع ٓغضٝعب
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 ؾأسهاّ ايؿضر عٔ املٛمٛعات ٚايكناٜا ايت٢ ت١ُٗ ثابت١ ْغبٝا  بايجبات ايٓغب٢تتغِ ا٫ػاٖات  1

 ٚميهٔ تػٝرلٖا ٚتطٜٛض ٖاَتع١ًُ َٚهتغب١  2

  ٭ؾضار ملٛاقـ اـدل٠ ايت٢ ميضٕٚ بٗاايهٝؿ١ اييت  ٜغتذٝب بٗا  ا ؼزٜز ا٫ػاٖات 3

  بغًٛى ا٫ؾضار  ؾ٢ املٛاقـ املدتًؿ١تغِٗ يف  ايتٓب٪  4

  تٛدٗات ا٭ؾضارٚقِٝ اجملتُع بني سزٚر ايق١ً  تضعِ  5

 تتغِ ا٫ػاٖات ايٓؿغ١ٝ بعز٠  خقا٥ك ا٫ػاٖات ...... اسنض عت١ َٓٗا  -6ؼ

 يف م٤ٛ َا رصعت  تتعزر خقا٥ك ا٫ػاٖات ... اعضض شلا  -ؼ 

  ٚيٝغت ٚصاث١ٝا٫ػاٖات َهتغب١ َٚتع١ًُ  1

   ٜٚؾذلى ؾٝٗا عزر َٔ ا٭ؾضار أٚ اؾُاعات ا٫ػاٖات تتهٕٛ ٚ تضتبط مبجرلات َٚٛاقـ ادتُاع١ٝ 2

 ٚيهٓٗا عباص٠ عٔ  ع٬ق١ بني ؾضر َٚٛمٛع َٔ قناٜا ايب١٦ٝا٫ػاٖات ٫ تتهٕٛ َٔ ؾضاؽ  3

 سغب املجرلات اييت تضتبط بٗا  اٖاتا٫ػتتعزر ٚ تتٓٛع  4

  ٜعدل عٔ َعتكزات ايؿضر أٚ َعضؾتٜ٘ؾٌُ ا٫ػاٙ عٓقضا عكًٝا  5

  ٜعدل عٔ َز٣ سب٘ أٚ ا٫عتذاب٘ ا٫ْؿعاي١ٝ ملٛمٛع ا٫ػاٜٙؾٌُ ا٫ػاٙ عٓقضا اْؿعايٝا  6

  ٜعدل عٔ عًٛى ايؿضر ايعاٖض  مٛ َٛمٛع ا٫ػاٜٙؾٌُ ا٫ػاٙ عٓقضا عًٛنٝا  7

  ٚتؾرل إىل ايغًٛى ؾ٢ املغتكبٌ  ٚتضتبط بايغًٛى اؿامض ْتادا يًددل٠ ايغابك١ا٫ػاٖات تعتدل  8

  تتعزر ٚظا٥ـ ا٫لاٖات .. ريٌ عًٞ سيو .ؼ/ يزصاع١  ا٫ػاٖات ايعزٜز َٔ ايٛظا٥ـ . اسنض عت١ َٓٗا  -7ؼ

  عًٛى ايؿضر ٚتؿغضٙؼزر  1

 مٛ املٛمٛعات يف اجملاٍ ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘. ١ ٚاٱرصان١ٝ املعضؾ١ٝايعًُٝات ايزاؾع١ٝ ٚا٫ْؿعايٝتٓعِ  2

 ؾ٢ أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ٚتؿاعً٘ َع اٯخضٜٔ  تعٗض يف  عًٛى ايؿضر 3

 اؽاس ايكضاصات ؾ٢ املٛاقـ ايٓؿغ١ٝ املتعزر٠ رٕٚ تضرر أٚ تؿهرل ؾ٢ نٌ َٛقـتغاعز  ايؿضر يف ايكزص٠ ع٢ً  4

 بني عامل٘ بني ايؿضر ٚ تٛمح فٛص٠ ايع٬ق١ 5

  يٮؽدال ٚا٭ؽٝا٤ ٚاملٛمٛعات بطضٜك١ قزر٠تٛد٘ اعتذابات ايؿضر  6

  ع٢ً ارصاى  َعاٜرل ٚقِٝ َٚعتكزات اجملتُعتغاعز ايؿضر  7

 ا٫ػاٖات ثابت١ را٥ُا ٫ تتػرل ........ ٌٖ ت٪ٜز سيو ؟ اسنض َدلصاتو  -8ؼ

 يًتعزٌٜ ٚايتػٝرل ْتٝذ١ يًتؿاعٌ املغتُض بني ايؿضر ٚايب١٦ٝعضم٘ إ٫ أْٗا ا٫ػاٖات ثابت١ ْغبٝا ٚتكاّٚ ايتػٝرل 

  ع٢ً اؾاْب ا٫ْؿعاىلٚتعتُز  اعايٝب ا٭خض٣ ع٢ً اؾاْب املعضؾ٢  تعتُز بعض أعايٝب تػٝرل ا٫ػاٖات

  عَُٛا بإتباع طضٜك١ تزصه١ٝ ؾ٢ تػٝرل ا٫ػاٖاتٜٚٛف٢ عًُا٤ ايٓؿػ  

  اٖات٘ أنجض َض١ْٚ ٚقابًٝ٘ يًتػٝرل .ناْت اػٚنًُا نإ ايؿضر أنجض اط٦ُٓاْا 

 ٚمح  –اسنضٖا  –ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايعٛاٌَ اييت تغِٗ يف تػٝرل ا٫ػاٖات بغٗٛي١ اعضض شلا  -9ؼ

  ٚعزّ صعٛخ٘معـ ا٫ػاٙ  -1

 عٝح ميهٔ تضدٝح أسزُٖا ع٢ً باق٢ ا٫ػاٖات ٚدٛر اػاٖات َتٛاط١ْ أٚ َتغا١ٜٚ ؾ٢ قٛتٗا  -2

 أٚ ٖاَؾ١ٝ ا٫ػاٙعطش١ٝ   -4                                  ٛمٛع ا٫ػاٙتتقٌ مبٚدٛر خدلات َباؽض٠  -3

 اسنض َدلصاتو  –ٌٖ ت٪ٜز سيو  –ٖٓاى بعض  ايعٛاٌَ اييت ػعٌ  تػٝرل ا٫ػاٖات أَضا فعبا  -10ؼ

 ٚف٬ب١ ايضأ٣ عٓز ا٭ؾضار .اؾُٛر ايؿهض٣  -2              ايكزِٜ ٚصعٛخ٘ق٠ٛ ا٫ػاٙ  -1

  إىل تعقب ٜعُٞ ا٭عني ٜٚقِ ا٫سإ ْؿعاٍ  ايؾزٜز يٲػاٙ ٚؼٛي٘ َقاسب ا٫ -3

 عٓز ايؿضر تعٌُ ع٢ً َكا١َٚ تػٝرل ا٫ػاٖاتايزٚاؾع ايك١ٜٛ  -4 صغِ إصار٠ ايؿضرقاٚي١ تػٝرل ا٫ػاٙ  -4

 ع٢ً اؿؿاظ ع٢ً ا٫ػاٖات ايكزمي١ ٚتكاّٚ تػٝرلٖاسٌٝ ايزؾاع تعٌُ  -5

 ظ بني َؿَٗٛٞ ايك١ُٝ ؼ/ اُٜٗا اعِ ٚاسلٌ ايك١ُٝ أّ ايجُٔ ؟ َٝ -عضف  ايك١ُٝ         ؼ  -11ؼ
 ٭ٕ ايجُٔ ٖٛ َا ٜكزص باملاٍ عٓز  ايبٝع  ٚايك١ُٝ أعِ َٔ ايجُٔ تع٢ٓ ق١ُٝ ايؾ٧ ٚقزصٙ أٚ مثٓ٘ املع٢ٓ ايًػٟٛ يًك١ُٝ

١ٝ أٚ اقتقار١ٜ               ٫عتباصات ادتُاع  تعين   نٌ َا ٖٛ دزٜض باٖتُاّ ايؾدك ٚعٓاٜت٘املؿّٗٛ ا٫فط٬سٞ يًك١ُٝ   

 أٚ أخ٬ق١ٝ أٚ ر١ٜٝٓ أٚ مجاي١ٝ أٚ ْؿغ١ٝ
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ملؿّٗٛ ايك١ُٝ عًٌ فش١ اٚ خطا.........    -12ؼ اطاصٜٔ اعاعٝني 

 ٚعٛف منٝظ بني إطاصٜٔ أعاعٝني ملؿّٗٛ ايك١ُٝ

 دتُاع١ٝايش٣ ٜؾرل إىل تضتٝب ا٭ٚيٜٛات ٚؾكا يًُعاٜرل ا٫ اٱطاص ا٫دتُاع٢ ايعاّ  اٱطاص ا٭ٍٚ

 ايش٣ ٜؾرل إىل تضتٝب أٚيٜٛات ٚتؿن٬ٝت ايؿضر اٱطاص ايٓؿغ٢  اٱطاص ايجا٢ْ

 تتغِ ايكِٝ بايعزٜز َٔ اـقا٥ك ................ اعضض شلا يف م٤ٛ َارصعت  -13-ؼ

  عًٌ فش١ أٚ خطا ايعباص٠    ..... ايكِٝ ٚا٫ػاٖات َذلارؾإ     )         ( -ؼ

 
1 

 ١ٝ ٚػضٜزا ٚسل٫ٛ َٔ ا٫ػاٖات ايكِٝ أنجض عَُٛ

 َٛقـ ايؿضر َٔ رصاع١ عًِ اؾػضاؾٝا وزر )اػاٖ٘ سب أٚ نضا١ٖٝ( مٛ َٛمٛعات ٖشا ايعًِ بايشاتَجاٍ : 

  ايع١ًُٝ ايت٢ ٜتبٓاٖا ٖشا ايؿضر) ايك١ُٝ(  ؾ٢ تطٜٛض اؿٝا٠ اجملتُع١ٝ ؾتشزرٙأَا َٛقؿ٘ َٔ ايعًِ ٚأثضٙ   

 . ٚأقٌ قاب١ًٝ يًتػٝرل َٓٗاػاٖات َٔ ا٫ثباتا ايكِٝ أنجض  2

  يهٔ ا٫ػاٖات قز تهٕٛ عًب١ٝايكِٝ تؾٌُ داْب تؿن٢ًٝ ٚأخ٬ق٢  3

 تعتدل ايكِٝ ْتاز يع١ًُٝ ايتعًِ ... ٌٖ ت٪ٜز سيو ؟ اسنض َدلصاتو   -14ؼ

 عًٌ فش١ أٚ خطا ايعباص٠ ًٜعب ايجٛاب ٚايعكاب رٚصا ٖاَا يف انتغاب ايكِٝ  -ؼ

ض٣ ـــــــا٭خ أمناط عًٛن٘نُا ٜهتغب ١ ؾكز ٜهتغب ايؿضر قُٝ  ْتاز يعًُٝات ايتعًِايكِٝ تعتدل  -1

 ٜكبًٕٛ بٛدٗات ْعض آبا٥ِٗ أٚ ٚخاف١ سزٜجٞ ايغٔ  ايهجرل َٔ ا٭٫ٚر َجاٍ سيو  ٚايتكًٝزبامل٬سع١ 

قز ٜهتغب ايؿضر قِٝ رٕٚ اخض٣  -2..... ٦ٝتِٗا٭ؽدال املُٗني ؾ٢ ب                                                                 

 ع٢ً تك١ٜٛ ايغًٛى  ٜعٌُ ايتعظٜظ --.....ْتٝذ١ )َبار٨ ايتعًِ ايؾضطٞ أثض عًُٝات ايتعظٜظ ٚايعكاب ( سٝح 

                                                                                                   ايٞ اْطؿا٤ أٚ نـ ايغًٛى ايػرل َضغٛب ؾٝ٘ ٜ٪رٟ ايعكاب ---  املضغٛب ؾٝ٘ املضغٛب ؾٝ٘ايكُٝٞ 

 اعتٓتر ..اعتدًك نٝـ ٜهتغب ايؿضر قُٝ٘  -بني ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ايكِٝ يف م٤ٛ َا رصعت     ؼ  -15ؼ

                                        1عًٌ فش١ أٚ خطأ ٖشٙ ايعباص٠         تتأثض ايكِٝ بايعٛاٌَ امل٪ثض٠ عًٞ اؽهاٍ ايتعًِ    -ؼ

بِٝٓٗ ؾُٝا  ٚبايتايٞ ىتًـ ايٓاؼ يف اؽهاٍ ايتع٫ًِبز إٔ تتأثض بايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يًتعًِ مبا إٔ ايكِٝ ْتادًا  -1

 اـدلات ايتع١ًُٝٝ / ايٛمع ا٫قتقارٟ ٚا٫دتُاعٞ / اـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ()ايغٔ /  َٖٚٞٔ خ٬ٍ ايعزٜز َٔ ايعٛاٌَ 

 نشيو ت٪ثض اـدلات املزصع١ٝ يف ...) تؾهٌٝ / تعزٌٜ / تػٝرل (ايكِٝ سات ايع٬ق١ بــــــــــــــــ ٚ -2

 (ٞا٭خ٬قبعض دٛاْب ايغًٛى  /  ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ/  َؿّٗٛ ايشات/   ايعٌُ املزصع٢)             

 كُٝٞ يًؿضر ؟ ْاقؿ رٚص ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ٚاـقاٍ ايؿضر١ٜ يف تؾهٌٝ ايٓغل اي -16ؼ

                           ايغٛرإ     يكِٝ يز٣ ايؿضررٚصا ٖاَا يف تؾهٌٝ ا يتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ تًعب ا -1عًٌ فش١ أٚ خطأ َا ًٜٞ     -ؼ

 ايكِٝ     )         (ت٪ثض اـقاٍ ايؿضر١ٜ ايٛصاث١ٝ ٚايعك١ًٝ يًؿضر يف تؾهٌٝ  -2                                                         

                    َٚا ٖٛ ٥٬َِ َٚا ٖٛ غرل ٥٬َِ تًعب  ا٭عض٠ رٚصا ٖاَا ؾ٢ ؼزٜز َعاْٞ ا٭ؽٝا٤ ٚا٭سزاخ ٚا٭ؽدال 1

   دعم سمىك االستكاله أو اإلجناس أو املنافسة  او التعاون ... اخل  َجاٍ َٔ أمناط ايغًٛى ٚايزٚاؾع

 صاث١ٝ ٚايعك١ًٝٚتؾهٌ خقا٥ك ايطؿٌ ايٛ 2

 أعًٛب تؿاعً٘ َع اـدلات ٚا٭سزاخ ايت٢ ٜتعضض شلا ؾ٢ ا٭عض٠ ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ احملٝط١                         

٫ْٗا تؾهٌ منطا ؾضٜزا يف ا٫عتذابات اييت  تعتدل اـقا٥ك ايؿضر١ٜ ٢ٖ أعاؼ ايؿضٚم ايؿضر١ٜ بني ا٭ؽدال  3

ذلتب عًٞ ايتؿاعٌ بني اـقا٥ك  ايؿضٜز٠ يًؾدك منطا َٔ                                                              ٜٚت٪ثض عًٞ احملٝطني بايؿضر , 

 ٖٚٞ  اييت متجٌ ْغك٘ ايك٢ُٝ  ايؿضٜز .( تضتٝب ا٭١ُٖٝ يزٚاؾع٘ ٚسادات٘ ٚاٖتُاَات٘ )

 

 

َؿّٗٛ ايتٛاؾل َغتُز ؾ٢ اب اٚ خطا ايعباص٠ .عًٌ فٛ  -عضف ايتٛاؾل ///////// سزر َؿّٗٛ ايتٛاؾل ؟ ؼ   -1ؼ

 عًِ ايبٝٛيٛدٝا ٜٚع٢ٓايتٛاؾل أٚ ايتهٝـ َغتُز ؾ٢ دٖٛضٙ َٔ   . .)             (   دٖٛضٙ َٔ عًِ ايبٝٛيٛدٝا

  رصد١ امل١ُ٥٬ بني ايؿضر ٚايعضٚف ايطبٝع١ٝ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا ست٢ ٜغتطٝع ايبكا٤.                     



 

24 

       

24 

24 

:ظٗٛص َؿّٗٛ ايتٛاؾل ايٓؿغٞ  مب تؿغض -2ؼ    ٚا٫دتُاعٞ يف عًِ ايٓؿػ ؟ 

 بغب : عًِ ايٓؿػ  َؿّٗٛ ايتٛاؾل ايٓؿغٞ ٚا٫دتُاعٞ يف ظٗض  ٚقز 

 امل١ُ٥٬ بٝٓ٘ ٚبني ايعضٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿغ١ٝ احملٝط١ ب٘ ساد١ ايؿضر ايٞ ؼكٝل  ( أ)

 ض٠ ٚتػرل ٖشٙ ايعضٚف ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؼتاز يع١ًُٝ تٛاؾل َغتُ ( ب)

 ٜتنُٔ ايتٛاؾل يف عًِ ايٓؿػ َعٓٝني كتًؿني.......... ريٌ عًٞ سيو .  -3ؼ

 خ ع       2015ؼ/ عًٌ فٛاب اٚ خطا٤ ايعباص٠ ......... تزٍ ع١ًُٝ ايتٛاؾل عًٞ تعزٌٜ عًٛى ايؿضر ٚب٦ٝت٘  

 ا٫ػاٙ ايجاْٞ  –املعين ايجاْٞ  ا٫ػاٙ ا٫ٍٚ -املعين ا٫ٍٚ

ح ٜتٛا٤ّ َع ايعضٚف املتػرل٠ عٝ تعزٌٜ عًٛى ايؿضر

يًب١٦ٝ ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملار١ٜ احملٝط١ ب٘ 

 ٚسيو عٔ طضٜل  ايتعًِ 

احملٝط١ بايؿضر  تعزٌٜ ايب١٦ٝ ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملار١ٜ

عٝح  تقبح أنجض قاب١ًٝ ٱؽباع رٚاؾع  ايؿضر  ٚؼكٝل 

 أٖزاؾ٘.

َٔ  ٜتطًب َٔ ايؾدك قزصا ايب١٦ٝ َتػرل٠إسا ناْت 

 املض١ْٚ تغُح ي٘ بتعزٌٜ عًٛن٘ .

يف  أٚ ٜغاعزٙ غرلٙ قز ٜكّٛ ايؿضر يف تعزٌٜ ايب١٦ٝ بٓؿغ٘

 تػٝرل ايب١٦ٝ

 2017ؼ عضف ايتٛاؾل ا٫دتُاعٞ   خ ع ايغٛرإ  قاصٕ بني ايتٛاؾل ايٓؿغ٢  ايؾدقٞ ٚايتٛاؾل ا٫دتُاع٢ .  -4ؼ

 ٖزاؾ٘ ا٫دتُاع١ٝ   )      ( عًٌ فش١ أٚ خطأ   ٜضتبط ايتٛاؾل ايؾدقٞ بإؽباع ايؿضر ؿادات٘ ٚأ –ؼ 

 َت٢ وزخ اٱسباط يز٣ ايؿضر  –سزر املكقٛر با٫سباط ايٓؿغٞ .                 ؼ   -5ؼ

 

 اٱسباط

وزخ اٱسباط عٓزَا ٜٛدز عا٥ل أٚ عكب١ متٓع ايؿضر َٔ  إؽباع راؾع أٚ ؼكٝل ٖزف ٜضغب ؾ٢ 

ؼكٝل  عا٥ل ميٓع٘ َٔ زَا ٜٛدز ايؿضر عٓقٝب ايؾعٛص ايش٣ ٜ ٖٛنشيو  اٱسباط ٚؼكٝك٘, 

ٜٛدز عا٥ل ميٓع٘ اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايزاؾع١ٝ ايت٢ ٜؾعض بٗا ايؿضر عٓزَا  أٚ ٖٛضغٛب١ امل٭ٖزاف 

 ٚا٫نت٦ابٚاملًٌ  ايؿؾٌ ٚاينٝل  َجٌ        إؽباع رٚاؾع٘  َٔ 

 سزر ايعٛاٌَ ايزاخ١ًٝ ) ايؿضر١ٜ ( املغبب١ ي٬سباط.6ؼ/ 

 با٫سباط عًٞ عز٠ عٛاٌَ ............... ْاقؿ سيو  ٜتٛقـ ؽعٛص ايؿضر -ؼ

 ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ ... قز ٜضدع ا٫سباط ايٞ عٛاٌَ خاف١ بايؿضر ٚعٛاٌَ خاصد١ عٔ اصارت٘  )     (

 ثاْٝا : عٛاٌَ خاف١ بايب١٦ٝ ا٫ٚ: عٛاٌَ خاف١ بايؿضر

 ققٛص يف ايؿضر ْؿغ٘ دٛاْب  نٛدٛر -1

 نايكزص٠ --- ْكك يف قزصات َع١ٓٝ -2
 عًٞ ايتشهِ يف ايٓؿػ             

 اييت تعٛم  ْكك اـقا٥ك ايٓؿغ١ٝ -3

 ايؿضر عٔ ؼكٝل أٖزاؾ٘             

إٔ ٜقبح َٛعٝكٝا باصعا جملضر  ؾًٝػ نٌ ؽدك ميهٓ٘

 ٜتعضض يًشباط  ٚيف ساي١ ؾؾً٘  أْ٘ أصار سيو 

  ظضٚف ٚعٛا٥ل تضتبط بايب١٦ٜٝعٛر ا٫سباط ايٞ  -1

 اييت ٜعٝؿ ؾٝٗا ايؿضر                                                               

  املعاْا٠ ا٫قتقار١ٜ ---اينٛما٤ ايت٢ متٓعٓا َٔ ايذلنٝظ   َجٌ 

  اييت ٜؿضمٗا ايٛايزإايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ نايكٝٛر  --2

اييت ؼٍٛ رٕٚ اؽباع سادات ايؿضر  ايعضٚف ايٓؿغ١ٝ ايغ١٦ٝ  -3

 ٚؾا٠ أسز ايٛايزٜٔ أٚ نًُٝٗا َجٌ    يٮَٔ ٚاؿب ٚا٫ْتُا٤

 / سزر املكقٛر بايقضاع ايٓؿغٞ .            َت٢ وزخ ايقضاع يز٣ ايؿضر 7ؼ

ايؿضر عٓزَا  ٚتقٝبٖٛ ساي١ اْؿعاي١ٝ راؾع١ٝ  غرل عاص٠ ػعٌ ايؿضر  ٜؾعض باؿرل٠ ٚايذلرر ٚايكًل  ايقضاع

 ٝعذظ عٔ اؽاس ٚد١ٗ َع١ٓٝ أٚ ايٛفٍٛ ايٞ سٌ قزر ٜٛاد٘ اػاٖات كتًؿ١ سات ق٣ٛ َتغا١ٜٚ يف ايتأثرل ؾ

 ايتٛاؾل ا٫دتُاع٢ ايتٛاؾل ايٓؿغ٢ )ايؾدق٢(

ٜٚع٢ٓ سيو إٔ  ١ُ بني ايؾدك ٚساتٖ٘ٛ املٛا٥ .1

ٜهٕٛ ايؿضر صامٝا عٔ ْؿغ٘ َتكب٬ شلا َع 

 ايتشضص ايٓغب٢ َٔ ايتٛتضات ٚايقضاعات 

  ايت٢ تكذلٕ مبؾاعض عًب١ٝ مٛ ايشات

مبز٣ إؽباع  ٜٚضتبط ايتٛاؾل ايٓؿغٞ   .2

 ٚؼكٝل ايزٚاؾع ٚاؿادات ا٭ٖزاف ايؾدق١ٝ.

 ٜٚؾٌُ مجٝع ٖٛ املٛا١ُ٥ بني ايؾدك ٚغرلٙ َٔ ايٓاؼ  .1

  اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا ايؿضر           

  ناملزصع١ ٚا٭عض٠ ٚامل١ٓٗ                          

مبز٣ إؽباع  ٚؼكٝل ايزٚاؾع  ٜٚضتبط ايتٛاؾل ا٫دتُاع٢ .2

 ٚاؿادات ا٫دتُاع١ٝ.
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قاصٕ يف دزٍٚ بني نٌ َٔ ) فضاع ا٫قزاّ /  -8ؼ/ ا٫قزاّ (  ٚ)فضاع ا٫سذاّ / ا٭سذاّ( َٔ سٝح

  2014املؿّٗٛ َٚز٠ اؿغِ ٚا٭َج١ً ايزاي١ عًٝٗا  ُ   خ / ع      رٚص ثإ                               

       ا٫قزاّ ( \٢ فضاع )ا٫قزاّ ريٌ مبجايني عً -ؼ 

 ا٫قزاّ ( أفعب أْٛاع ايقضاعات      )          (  \ٜعز فضاع )ا٫قزاّ       ؼ/ عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠

 ؾغض املٛاقـ ايتاي١ٝ يف م٤ٛ رصاعتو ملٛمٛع ايقضاع  -ؼ 

 ٬م أٚ اعتُضاصٙ تضرر ايؿضر َا بني ايط  -2تضرر ايؾدك بني ٚظٝؿتني َضَٛقتني           -1

 صغب١ ايؿضر يف ايغؿض ٚخٛؾ٘ َٔ صنٛب ايطا٥ض٠  -3

  فضاع اٱقزاّ اٱقزاّ -1  

  عز ٖشا ايٓٛع َٔ ايقضاعٜٚ   سني واٍٚ ايؾدك ا٫ختٝاص بني ٖزؾني ن٬ُٖا دشاب ايقضاع  وزخ ٖشا  

ٚايقضاع شلُا َظاٜا َتكاصب١   زتنيٚظٝؿتني دٝ بني ا٫ختٝاص عٓز     : 1َجاٍايقضاعات قاب١ًٝ يًشغِ. أٜغض أْٛاع

أَز ٖشا ايقضاع ؾإْ٘ ٜزٍ ع٢ً  أَا إسا طاٍ ٜٓت٢ٗ مبذضر اختٝاص اشلزف ا٭قضب بٌ    ٫ ٜغتُضيف ٖشٙ اؿاي١

عٓزَا ٜكضص ايؿضر ايظٚاز ٚتهٕٛ أَاَ٘      :2َجاٍ  عابك١ عًب١ٝ تزعٛا إىل ايذلرر يف إؽاسا ايكضاص    ٚدٛر خدل٠ 

 إٔ ىتاص إسزاُٖا                                ي٘ فؿات إهاب١ٝ ٚعًٝ٘ ؾتاتإ نٌ َُٓٗا

 اسذاّ  –فضاع اٱسذاّ  --2  

 وزخ ٖشا ايقضاع عٓزَا واٍٚ ايؾدك ا٫ختٝاص بني ٖزؾني ن٬ُٖا َٓؿض ٚغرل دشاب        

   اطاي١ َز٠ املضض أٚ سرل٠ املضٜض بني تٓاٍٚ ايزٚا٤ املض  -1 َجاٍ  

                             سرل٠  أفشاب ايظٚاز ايؿاؽٌ بني اعتُضاص ايظٚاز َٚا ٜقاسب٘ َٔ ع٤ٛ ايعؾض٠ ٚبني ايط٬م      -2َجاٍ 

 َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ تؾتت ا٭بٓا٤ ٚتؿهو ا٫ عض٠

 ضٜٔ ا٭ؽدال بني  ايبزًٜني املٓؿ  ٚنجرلًا َا ٜتشبشبيشيو تطٍٛ  َزت٘   ٖٚشا ايقضاع   انجض فعٛب١ يف سغُ٘

 وزخ ٖشا ايقضاع عٓزَا ٜهٕٛ اشلزف ايٛاسز دشابا َٚٓؿضا يف ٚقت ٚاسز   اٱسذاّ  –فضاع اٱقزاّ  --3 

  امل ا٭عٓإ أٚ ايغ١ُٓ ٚطٜار٠ ايٛطٕ يف ْؿػ ايٛقت ٚخٛؾ٘ َٔسب ايؿضر تٓاٍٚ اؿ٣ًٛ     َجاٍ سيو

 ْاقؿ اثٓني َٓٗا  ؟ –  ؼ/ تتٛقـ  ايٓتا٥ر  املذلتٓب١ عًٞ ا٫سباط ٚايقضاع عز٠ عٛاٌَ -9ؼ 

  سيو مبجاٍتتٛقـ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ ايقضاع ٚا٫سباط عًٞ ْٛع ايعا٥ل ... ريٌ عًٞ  -ؼ

                                                                  نىع العائل                                                                                                                    -1

 ايش٣ ٜتعضض ي٘ ايؿضر ْٛع ايعا٥لتتٛقـ ْتا٥ر اٱسباط ٚايقضاع ع٢ً 

( َٚا ٜقاسب٘ َٔ ؽعٛص بايشْب ؽتًـ عٔ نايػؿ ؾ٢ ا٫َتشاْات) طضٜك١ ا٫عتذاب١ يقضاع خًك٢  َجاٍ 

 إماؾ٢ يظٜار٠ رخً٘سني ٜبشح املض٤ عٔ عٌُ  نٓكك ايزخٌا٫عتذاب١ يعا٥ل اقتقار٣ 

  عًٌ فش١ أٚ خطأ  ت٪ثض اـدل٠ ايغابك١ يف ؼزٜز منط ا٫عتذاب١ يف َٛاقـ ا٫سباط ٚايقضاع اؿاي١ٝ -ؼ

                                                                                                                                                 اخلربة الشابكة : --2
ايغابك١ ؾ٢ ايتعاٌَ َع َٛاقـ اٱسباط ٚايقضاع ؾ٢ ؼزٜز منط اعتذابت٘ ؾ٢ املٛقـ  ت٪ثض خدل٠ ايؾدك

قز تعضض ؾ٢      يؿضرأَا إسا نإ اٚقز ت٪ر٣ إىل َظٜز َٔ ايكًل ٚايتٛتض  خدلات ايؿؾٌ ايغابل  َجاٍ    اؿامض 

 عٓز َٛاد١ٗ املٛقـ ايضأٖ بايجك١ بايٓؿػ ٜٚتغِ باملجابض٠.   ؾإْ٘ قز ٜؾعضا٥ل ؾ٢ ايتػًب ع٢ً ايعٛ جناح خلربات املام٢

 ٜضتبط تكزٜض ايؿضر يًعا٥ل ايشٟ ٜكابً٘ بتكزٜض ايؿضر يشات٘ ... ٌٖ ت٤ٜز ؟ اسنض َدلصاتو  -ؼ

                                                                                                                                                    تفشري الشخص للمىقف : -3
ٚع٢ً رصد١ تكزٜض ايؾدك َٔ ْاس١ٝ  ع٢ً َز٣ ؽعٛص ايؿضر بتٗزٜزٙ يشات٘ ٚخطضٙ تتٛقـ رصد١ ؽز٠ ايعا٥ل

تكزٜضٙ نإ  اسا  َ٪قت قز ٜؿغضٙ  أسز ايط٬ب بأْ٘ عا٥ل ايؿؾٌ ؾ٢ ا٫َتشإ َجاٍ     يشات٘ َٔ ْاس١ٝ أخض٣

 ٜبايؼ ؾ٢ؾكز   سات٘ تكزٜضا َٓدؿناايش٣ ٜكزص  ايطايب أَا شات٘ َضتؿعاي

 ؾكزإ ايجك١ بايٓؿػ ٜٚ٪ر٣ إىلتؿغرل ٖشا اؿزخ ٜٚعتدلٙ خطضا ٜٗزرٙ ٜٚؾعضٙ بأْ٘ غرل دزٜض بايٓذاح  



 

26 

       

26 

26 

 قـ ا٫سباط ٚايقضاع ا٫عتذاب١ اييت تقزص َٔ ايؿضر ػاٙ َٛاعًٌ فش١ أٚ خطأ  ت٪ثض طبٝع١ ايزاؾع عًٞ ْٛع   -ؼ

                                                                                                                                                         طبًعة الدافع :  -4

            أٚ ايقضاع  َٔ خدل٠ اٱسباطْٛع ا٫عتذاب١ ايت٢ تقزص عٔ ايؾدك ايش٣ ٜعا٢ْ  ت٪ثض طبٝع١ ايزاؾع ؾ٢

                                                               خؿٝـ باينٝلؾإٕ ايؾدك ٫ ٜغتذٝب إ٫ بؾعٛص  ؾإسا نإ ايزاؾع ثاْٜٛا

 طٌٜٛ ا٭َز .ٜهٕٛ  ٘ؾإٕ ايتٛتض ايش٣ ٜقاسب أَا إسا نإ ايزاؾع أعاعٝا

 ٌٖ ت٪ٜز؟ اسنض َدلصاتو  -اٱسباط ٚايقضاع عًٞ اٱَهاْات املتاس١ يًؿضر  ٜتٛقـ ا٫ثض ايٓاتر عٔ -ؼ

                                                                                         إمكانات إشباع الدوافع أو حتكًل األهداف -5

ايزاؾع ايش٣  ٱؽباع رٚاؾع ايؿضر أٚ ؼكٝل أٖزاؾ٘ ٜتٛقـ ا٭ثض ايٓادِ عٔ اٱسباط ٚايقضاع ع٢ً اٱَهاْات املتاس١

 ٜٓؾأ عُٓٗا َؾه٬ت تٛاؾل. قًُاإيٝ٘ بٛعا٥ٌ كتًؿ١  ايش٣ ميهٔ ايٛفٍٛ  ٚاشلزفبطضم َتعزر٠  ميهٔ إؽباع٘

 / ىتًـ ايكًل عٔ اـٛف . ريٌ عًٞ سيو .        ؼ/ َٝظ بني ايكًل ٚ اـٛف يف م٤ٛ َا رصعت .10ؼ

 ٜتؿل ايكًل ٚاـٛف َٔ سٝح املع٢ٓ          )        (                                    عًٌ فش١ أٚ خطا   -ؼ

 اـٛف َٔ اؿٝٛاْات, اـٛف َٔ ايع٬ّ, اـٛف َٔ طبٝب ا٭عٓإٚي٘ َقزص خاصد٢ َعضٚف    ؽعٛصٟ  اـٛف 

 ٚأعباب٘ غايبا غرل ٚامش١.ٚي٘ َقزص راخ٢ً ٫ؽعٛصٟ  ايكًل 

 بايكًل .   ؼ عضف ايكًل ؼ/ سزر املكقٛر 

 ٚتٗزٜزا ٚاقعٝا أٚ صَظٜا َقشٛبا  ٜتٛقع ؾٝٗا ايؿضر خطضاساي١ َٔ ايتٛتض ايؾاٌَ املغتُض  تعضٜـ ايكًل

 بأعضاض دغ١ُٝ ٚؾغٝٛيٛد١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ َٚعضؾ١ٝ.                         

 غٝٛيٛد١ٝ ٚاملعضؾ١ٝ . ٚمحاعتدًك َعاٖض ايكًل يف م٤ٛ َا رصعت  ؼ ٜ٪ثض ايكًل عًٞ ايٓٛاسٞ ايؿ -11ؼ

 ؼ/ تتعزر َعاٖض ايكًل . ريٌ َغتعٝٓا با٫َج١ً .

َٔ ايٓاس١ٝ اؾغ١ُٝ ٚ 

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ

 َجٌ ٜعٗض ايكًل يف ؽهٌ أعضاض 

 .نجض٠ ايتبٍٛ ٚنجض٠ إؾضاط ايعضم -اٱعٗاٍ  -امطضاب املعز٠  -امطضاب مضبات ايكًب 

 بضٚر٠ ا٭طضاف ٚا٭صم. -اٱدٗار ٚايتعب رٕٚ َدلص  - عزّ ايكزص٠ ع٢ً ايذلنٝظ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫ْؿعاي١ٝ

 .... تٛقع َغتُض ؿزٚخ ؽ٧ ع٧ٝ أٚ َهضٚٙ يًؿضر. ٜغبل ايكًل ٜٚتظأَ َع٘ َٔ ايٓاس١ٝ املعضؾ١ٝ

 / تتعزر َغتٜٛات ايكًل . ريٌ عًٞ سيو . --12ؼ

 نض َدلصاتو ؼ/ تٛدز ث٬ث١ َغتٜٛات يًكًل .......... اٟ َغتٜٛات ايكًل تؿنٌ ٚملاسا؟ اس

 .ٜغٌٗ عًُٝات ايتعًِ ٚايتٛافٌ ٚ اٱبزاع ٚ    املؾه٬تٜ٪ر٣ إىل  سٌ ٖٛ قًل راؾع٢ َٚٝغض ٚفش٢   ايكًل املعتزٍ -1

 اإلجناس.ٚعزّ ايضغب١ ؾ٢  ايؾعٛص  باي٬َبا٠٫ ٚايهغٌ ٚاٱُٖاٍٜ٪ر٣ إىل ..............   ايكًل املٓدؿض -2

 َٚٔ أُٖٗا  ٚخؿض يًٛظا٥ـ املعضؾ١ٝ عقب١ٝ ٚاعتجاص٠ ٣ٛ ايكًل إىلٜ٪ر٣ اصتؿاع َغت ايكًل املضتؿع -3

 نايكزص٠ ع٢ً )) ايتؿهرل  // اؽاس ايكضاصات ( 

 .ٚعزّ ايكزص٠ ع٢ً ايبت ؾ٢ ا٭َٛصق١ً اؿ١ًٝ ٚايعذظ  ٚبعزّ ايهؿا١ٜ   ؽعٛص را٥ِ  --

 

 

 

 قؿ ث٬ث١ َٓٗا ؟تتعزر ا٭عايٝب املباؽض٠ ؿٌ ايقضاعات َٚٛاد١ٗ ا٫سباطات ... ْا -1ؼ

  أنز فزم ايعباص٠  – َٔ ا٫عايٝب املباؽض٠ ؿٌ ايقضاع َٚٛاد١ٗ ا٫سباط ؼ/ ٜعتدل بشٍ اؾٗز ٫طاي١ ايعا٥ل 

 اشلزف إىل ٚايٛفٍٛ اؾٗز ٱطاي١ ايعا٥ل بشٍ   -1

 اؾٗز إٕ اٍٚ طضٜل َباؽض  يًتػًب عًٞ َٛاقـ ا٫سباط ٚايقضاع  ٖٛ  قٝاّ  ايؾدك بعٌُ دزٟ  َٚناعؿ١

  يف  ٜظٜز َٔ فٗٛرٙ إٔ واٍٚ ا٫َتشإ ؾ٢ ٜضعب ايطايب ايش٣...َجاٍ:   ٖشٙ ايعا٥ل طاي١ٱ

  عٓز اعار٠ ا٫َتشإ ٜٚتؿٛم ؾٝ٘ َض٠ اخض٣ ٜٓذح اعتشناص رصٚع٘  ست٢                                      

 ٚمح –عًٞ ا٫سباط ٚيقضاع يًٛفٍٛ ايٞ اشلزف َٔ ا٫عايٝب املباؽض٠ يًتػًب ايبشح عٔ طضم اخضٟ   -2ؼ/



 

27 

       

27 

27 

 اشلزف إىل يًٛفٍٛ أخض٣ طضم عٔ ايبشح   -2

ؼكٝل  إىل ت٪ر٣ ٫ غرل فز١ٜ  اشلزف إىل يًٛفٍٛ ٜغتدزَٗا ايت٢ ايطضٜك١ إٔ ايؾدك مبع٢ٓ إٔ ٚدز

 ت٪رٟ ايٞ ايٛفٍٛ يًٗزف  أخض٣ طضٜك١ عٔ ٜبشح ؾإْ٘ ٖزؾ٘

خاصدًٝا                    ايعا٥ل نإ إسا إ٫ تقًح ٫ ايطضٜك١ ٖٚشٙ طضٜك١ ا٫عتشناص ًٜذا ايطايب ايٞ  تػٝرل  قز َجاٍ

 . ؽدق١ٝ ميهٔ تؿارٜٗا  ٚع٬دٗا ْاتر عٔ عٝٛب أٚ 

 ٌٖ تتؿل؟ ٚملاسا ؟ -َٔ ا٫عايٝب املباؽض٠ يًتػًب عًٞ ا٫سباط ٚايقضاع اعتبزاٍ اشلزف بػرلٙ  -3ؼ/ 

 بػرلٙ اشلزف اعتبزاٍ    -3

 طضٜك١ ثايج١ ٖٚٞ  إىل ؾإْ٘ ًٜذأ ايغابكتني ايطضٜكتني بإسز٣ زفاشل إىل ايٛفٍٛ ؾ٢ ايؾدك ؾؾٌ إسا 

  بٗزف اخض  ْؿغ٘ اشلزف تػٝرل

 يف اؽباع سادات ايؿضر اؾزٜز اهلدف جناح ع٢ً ايطضٜك١ ٖشٙ نؿا٠٤ ٚتتٛقـ    

 ٍؾإسا ؾاْو عتكّٛ مبؾاٖز٠ املباصا٠ بايتًٝؿظٜٕٛ ايغُا٤ َباصا٠ نض٠ ٚأَطضت اسا نٓت تغعز يًعب َجا 

 يعب نإ إسا يهٔ اؿاد١ ٖشٙ ايبزٌٜ ٜؾبع اشلزف ايؿضاؽ ؾإٕ ٚقت ٚقنا٤ ايتغ١ًٝ ٖٛ ٖزؾو ٕنا

 .بز٬ًٜ ٖزؾًا تهٕٛ ئ ايتًٝؿظٜٕٛ َؾاٖز٠ ايتكزٜض ؾإٕ إىل يًشاد١ ٖزؾًا ايكزّ نض٠

 ٚمح –اعتدزّ اعًٛب سٌ املؾه١ً َٔ اعايٝب سٌ ايقضاع ٚا٫سباط املباؽض٠    -4ؼ

  ايؾدك واٍٚ إٔ ايطضٜك١ ٖشٙ تتطًب                       املؾه١ً سٌ أعًٛب اعتدزاّ    -4

 اٚ ا٫ٖزاف املتقاصع١ . إيٝ٘ ٜغع٢ ايش٣ اشلزف عٔ املعًَٛات َٔ أندل قزص مجع .1

 هضب عًُٝات ايتشًٌٝ املعتار يف  عًٛى سٌ املؾه١ً  .2

 عٛاقب٘ ٚتٛابع٘ ع٢ً يهٞ ٜتعضف اشلزف إىل واٍٚ ايٛفٍٛ .3

 عٓ٘ ايتد٢ً أٚ شلزفا بكبٍٛ ٜٓت٢ٗ ٚقز 

 بُٝٓٗا ايتٛؾٝل واٍٚ ٚقز أٚنًُٝٗا اشلزؾني أسز عٔ ٜتد٢ً قز ايقضاع ساي١ ٚؾ٢. 

 َاايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ ؾؾٌ ا٫عايٝب املباؽض٠ يف ايتػًب عًٞ ا٫سباط ٚايقضاع  -5ؼ

 أٚ اٱسباط ر عٔ ًٜذأ ايؿضر ايٞ ا٭عايٝب ايػرل َباؽض٠ ٚ ٖٞ اعايٝب ٫ ؽعٛص١ٜ يتدؿٝـ سز٠ ايتٛتض ايٓات

 ٚاسا اعضف ايؿضر يف اعتدزاَٗا ت٪رٟ ايٞ امطضبات ْؿغ١ٝ  ايقضاع

 / سزر املكقٛر  بايهبت  َع سنض َجاٍ   ؟  -6ؼ

 ٜعز ايهبت س١ًٝ رؾاع١ٝ ؽعٛص١ٜ                      -2ٜعز ايهبت ْٛع َٔ ايٓغٝإ املزؾٛع          -1عًٌ فش١ أٚ خطأ           

 امل٪مل١ عٔ  ايشنضٜات ؾٝ٘ ايؾدك ايٞ إبعار  املزؾٛع اي٬ؽعٛصٟ ٜغع٢ ايٓغٝإ َٔ ٖٛ ْٛع    ايهبت  -1

 .ايًغإ ٚ ٖؿٛات  ايّٓٛ أس٬ّ يف ؽهٌ تعٗضرا٥ض٠ ايؾعٛص ٚايٛعٞ ٚاخؿا٥ٗا يف  اي٬ؽعٛص                              

 بؾز٠ ٚقغ٠ٛ عٓزَا ٜعاًَ٘  أبٝ٘ ػاٙ ايهضا١ٖٝ  ملؾاعض ايطؿٌ اعتبعار :َجاٍ 

     ايتغاَٞ( س١ًٝ رؾاع١ٝ ٫ؽعٛص١ٜ ًٜذأ ايٝٗا ايؿضر ؽؿٝـ ايتٛتض ٚايقضاع ..ريٌ مبجاٍ)    ا٫ع٤٬  -7ؼ/

 املكبٛي١ غرل ا٭ٖزاف أٚ ايزٚاؾع بأسز املتعًك١ ايٓؿغ١ٝ ايطاق١ ؼٌٜٛ ٖٛ          اٱع٤٬ ٚ ايتغاَٞ -2

   اْؾط١ ايؿٕٓٛ ٚا٫رب  ايٞ ايزٚاؾع اؾٓغ١ٝ املهبٛت١ؼٌٜٛ  َجاٍ ٝا ادتُاعٝا ٚتٛدٝٗٗا  ايٞ  ْؾاط َكبٛي٘ ادتُاع

 ايضٜام١ٝنامل٬ن١ُ ٚايهاصت١ٝ  ا٭ْؾط١ ببعض عًٝٗا تتغا٢َ إٔ ميهٔ ايعزٚا١ْٝ ايضغباتَجاٍ:

 2014ٜعز ايتعٜٛض س١ًٝ رؾاع١ٝ ؽعٛص١ٜ    خ ع  رٚص أٍٚ  -1/ عًٌ فش١ أٚ خطأ  َاًٜٞ    -8ؼ

 ٜعز ايتعٜٛض ْٛع َٔ تػرل ا٭ٖزاف   -2                                                             

أٚ  اٱسباط عٔ ايٓاتر ايتٛتض سز٠ يتدؿٝـ ايؿضر إيٝٗا ًٜذأ ٫ؽعٛص١ٜ رؾاع١ٝ س١ًٝ ٖٛ        ايتعٜٛض  - 3  

 ا٭ٖزاف تػٝرل َٔ ْٛع ٖٚٛبايؿؾٌ  إسغاؼ أٚ بايٓكك ؽعٛص َٔ ٜقاسبٗا ايقضاع َٚا

 ٍايؾدك اينعٝـ اؾغِ ٜغتدزّ ايكغ٠ٛ َع ايقػاص ٚ اؿٝٛاْات َجا : 

  2014عًٌ فش١ أٚ خطأ               ٜعز ايتدلٜض س١ًٝ رؾاع١ٝ ؽعٛص١ٜ     رٚص ثإ َقض   -9ؼ/ 

 كًٝآَط َعكٛي١ أٚ ادتُاعٝا َكبٛي١ تبزٚ أعباب ٱعطا٤ ٫ؽعٛص١ٜ قاٚي١ ٖٛ                 ايتدلٜــــــــــض  -4

 .لىاجباته باملزض إجناسه عدم يربر الذٍ الطالب :َجاٍ ع١ًُٝ يهٓٗاغرل                                              

 ايٓكٌ نش١ًٝ رؾاع١ٝ  أٚ اٚ اٱس٬ٍ سزر املكقٛر اٱطاس١   -10ؼ/
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   ايٓكٌ أٚ اٚ اٱس٬ٍ اٱطاس١  - 5  

َعإ أخض٣  إىل املكبٛي١ غرل ا٭ف١ًٝ َعاْٝٗا َٔ ٫ْؿعا٫تا يٓكٌ  ًٜذأ ايٝٗا ايؾدكٖٞ س١ًٝ رؾاع١ٝ 

 .آخضٜٔ أؽدال إىل أؽدال َعٝٓني أؽٝا٤ أٚ َٔ ْكٌ ٖٞ ٚ اٱطاس١يًؾدك  قب٫ًٛ أنجض تهٕٛ بز١ًٜ 

 . أبنائه أو سوجته إىل غضبه ينكن قد رئًسه يغضبه الذى املىظف :َجاٍ

 ٱْهاص ايعٝٛب .........ريٌ مبجاٍ  / ٜعز ا٫عكاط َٔ اؿٌٝ ايزؾاع١ٝ اي٬ؽعٛص١ٜ 11ؼ

  اٱعكــــــــــــــــاط -6   

 :َجاٍ  ٖٚٛ ٚع١ًٝ ٱْهاصايعٝٛب باٯخضٜٔ ؾؾً٘ أٚ ْكا٥ق٘ ايؿضر يًٝقل عٝٛب٘ أٚ إيٝٗا ٖٛ ٚع١ًٝ ًٜذأ

 ايؾدك ايهاسب ٜض٣ إٔ مجٝع ايٓاؼ ٜقؿْٛ٘ بايهشب 

   َٓٗا ايٞ ؽدك آخضنإٔ ٜغكط ايؾدك َغ٦ٛي١ٝ ا٭ؾعاٍ اييت ٜتدلأ  َجاٍ  

 / ٜعز ايتكُك )ايتٛسز( َٔ اؿٌٝ ايزؾاع١ٝ اي٬ؽعٛص١ٜ        ٚمح سيو 12ؼ

   ايتٛسز ( (ايتكُك  -7  

 ايقؿات ببعض ٚع١ًٝ ٫ؽعٛص١ٜ ًٜذأ ايٝٗا ايؿضر عٔ طضٜل ايتشًٞ  ٖٛ اٱعكاط عهػ ايتكُك 

  ايؾدك ٖشا َع ايٛدزاْٞ ايتٛسز عٔ طضٜل أٚ آخض ؽدك بٗا  ٜتغِ ايت٢ ٚاـقا٥ك

 َع  أعتاسٙ ايطايب أٚ َع  ٚايزٙ  ايقػرل ايطؿٌ تٛسز َجاٍ

  .ملضاسٌ عُض١ٜ عابك١ .... ٌٖ ت٪ٜز سيو ؟ اسنض َدلصاتو  ايؿضر  ايٓهٛل ٖٛ اصتزار -13ؼ 

 عًًٌ فش١ أٚ خطأ  ايعباص٠        ٜعتدل ايٓهٛل ٚع١ًٝ ؾشب اْتباٙ ا٫خضٜٔ   )       (  -ؼ

  ـــــــــٛلايٓهــــــ -8  

 َضس١ً أٖزاؾ٘ ؾ٢ ٚؼكل ايؾدك صغبات تؾبع ناْت ايت٢ ايكزمي١ ايتٛاؾل أعايٝب بعض إىل اصتزار ٖٛ

  .املضس١ً ٖشٙ بعز إ ؽط٢ عابك١

 ٚاشلزف َٔ  اؾزًٜز املٛيٛر إىل ٚايزٜ٘ اٖتُاّ اْقضاف ٬ٜسغ سني صارٟ اي٬ ايتبٍٛ إىل ايطؿٌ عٛر٠ :َجاٍ

َا مياصؼ بعض نباص ايغٔ َٔ عًٛنٝات   تعدل عٔ    َجاٍ اخض    إيٝ٘ ايٛايزٜٔ اْتباٙ ٖٛ دشب ايٓهٛل

 َعاٖض ؽباب١ٝ يف املًبػ ٚاملعٗض بٌ ٚايتؿهرل اسٝاْا 

 / سزر املكقٛر با٫ْهاص نش١ًٝ رؾاع١ٝ 14ؼ

 ؼ عًٌ فش١ أٚ خطأ  ٜعز ا٫ْهاص ٚع١ًٝ يكبٍٛ ايؿضر سا٫ت ا٫سباط ٚايقضاع اييت ميض بٗا )   ( 

 بأْ٘ ا٫عذلاف ايؾدك صؾضتعٗض يف ساي١ ٖٛ س١ًٝ رؾاع١ٝ ٫ؽعٛص١ٜ         ا٫ْهـــــــــــــــــــــاص  -9  

 .ٜؿًػ  ٜٚهار تٓٗاص ػاصت٘ إٔ َٔ بايضغِ  بايضما ايتادض ؽعٛص :َجاٍ             فضاع أٚ إسباط ساي١ ؾ٢

 
 

 

 ت٪ٜز سيو ؟ اسنض َدلصاتو  يًٓعض١ٜ ايع١ًُٝ َها١ْ خاف١ يف ايبشح ايعًُٞ ..ٌٖ  -1 ؼ

أٚ إْغاْٝ٘ ٚ   عاٖضٙ طبٝع١ٝيايبشح  نإ ٖشا ايع١ًُٝ َهاْ٘ َتُٝظ٠ يف ايبشح ايعًُٞ  عٛا٤ نإ  يًٓعض١ٜ  

..  يضبإ  ايغؿ١ٓٝ املٛد٘ايبٛف١ً متجٌ    َجًُاَجاٍ)( ٖٜٛ٘ أٟ عًِ َٔ ايعًّٛ)  ٜعتُز عًٝٗا ايباسجني يف ؼزٜز

 تؿغرلٖا  ٝعذظ عٔ ؾتأتٞ غرل َذلابط١ ٚقز   ٜتدبط يف مجع َعًَٛات٘ ؾبزْٚٗا سح ؾايٓعض١ٜ ٖٞ املٛد٘ يًبا

  يف عًِ ا٫دتُاعسزر املكقٛر بايٓعض١ٜ يف  -2ؼ

 (( عقا)) عباص٠ عٔ ْغل َٔ املعضؾ١ ايت٢ تتغِ بايتعُِٝ  ٚتؿغرل اؾٛاْب املدتًؿ١ يًٛ ايٓعض١ٜ ٖٞ

 ١ٜ ايضٜام١ٝ .... ريٌ ع٢ً سيو ؟/ ؽتًـ ايٓعض١ٜ ايع١ًُٝ  عٔ غرلٖا َٔ ايٓعض3ؼ

 ؽتًـ ايٓعض١ٜ ايع١ًُٝ عٔ ايٓعضٜات ايضٜام١ٝ ؾٗٞ  -

 ؽنع يًتشكل َٔ فزقٗا عٔ طضٜل امل٬سع١ ا٫َدلٜك١ٝ ) ايتذضٜب١ٝ (   -1

 تغاعز ايعًُا٤ ع٢ً انتؾاف قٛاْني دزٜز٠ أٚ ٚمع ؾضٚض ٫ختباص فزقٗا  -2 

  َٓٗا ؟ عت١ز٠ عٓافض ...... اسنض تتهٕٛ ايٓعض١ٜ يف عًِ ا٫دتُاع َٔ ع -4ؼ

 فُٛع١ َٔ ايتقٛصات -2                 ايؾهٌ ا٫عاع٢ --1          : تتهٕٛ ايٓعض١ٜ َٔ ايعٓافض ا٫ت١ٝ  

                                                                                                   (  ايؿضٚض  -ايكناٜا   –ايبزٜٗٝات فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ )    -3
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 ٚاملتػرلات ٚامل٪ؽضاتايؿضٚض   ابتزا٤ َٔ.......... ايتعضٜؿات اٱدضا١ٝ٥  -4

      تؿغرل ايٓتا٥ر -7           ؼًٌٝ ايبٝاْات  --6                     املٓٗر  املغتدزّ  ٫ختباص ايع٬قات بني ايؿضٚض  -5

  يًٓعض١ٜ يف م٤ٛ ؼًٌٝ ايبٝاْات ٚتؿغرلٖاايتذضٜيب تكِٝٝ ايبٓا٤ املٓطكٞ املٓٗذٞ     -8

  ا٫ػاٙ     ا٭عاعٞ يًعًِ ...... بضٖٔ مبجاٍ ؟ يف عًِ ا٫دتُاع يف ؼزٜز ايٓعض١ٜ  تغِٗ  – 4ؼ

 ؼزٜز ا٫ػاٙ ا٫عاعٞ يًعًِ -1

 سيو َجاٍ ٜتِ سيو عٔ طضٜل ؼزٜز ْٛع املار٠ أٚ ايٛقا٥ع ايت٢ هب مجعٗا عٔ ايعاٖض٠ املزصٚع١ 

بايعضض ٚايطًب اـال بتغٜٛل نض٠ ايكزّ  ؾٝٗا  ايعامل عٛف ٜٗتِ  ايٓعض١ٜ ا٫قتقار١ٜؾإ  )نض٠ ايكزّ( 

 تعًك١ با٭ْؾط١ ا٫دتُاع١ٝ املتق١ً بايهض٠  َتٛد٘ ايعامل ؾُع سكا٥ل       ايٓعض١ٜ ا٫دتُاع١ٝأَا

 ٓعُٝات ا٫دتُاع١ٝ اـاف١ بٗشا ايٓؾاطْٚٛع١ٝ ايت                                                   

  ٌاقض تقديي أطاز تصوزي يطرتشد بْ العمىاء عٍد مجع احلقائقوَ وظائف الٍعسية االجتىاعية   5س
 إرصاى   َا بني  وِرا اإلطاز يطاعد العامل عمي........  تقديي اطاز تصوزي يطرتشد بْ العامل عٍد مجعْ لمحقائق  -2

 عًٝ٘ مجعٗا  املعًَٛات اييت هب ْٛع١ٝ ٜٚضؽزٙ  اىل ايٛقا٥ع  َٔ ع٬قات                                                             

  ا٫دتُاع١ٝ ايٛقا٥ع ٚايع٬قات بٝٓٗا ......  ريٌ باملج١ً ؟تًدك  ايٓعض١ٜ   -6 ؼ

 تًدٝك ايٛقا٥ع ٚتًدٝك ايع٬قات بٝٓٗا --3

َٔ  امل٬سعات ايت٢ قاّ ٥ٞ تتنُٓ٘ ايٓعض١ٜ ٜعز تًدٝقا يعزر ٫ْٗا (   َؿّٗٛ قإْٛ أٚ ؾضض أٚ) هٌ ؾ   -1    

 يًُؿّٗٛ ٬َسعات عزٜز٠ َٔ  ًٜدك ؾ٢ ن١ًُ ٚاسز٠   ٚا٭عض٠ َؿّٗٛ اـ١ًٝ اؿ١ٝ  َجاٍ  ايعًُا٤ بأدضا٥ٗا

  ؾايكٛاْني تًدك ايع٬قات بني ايعٛاٖض   -2

 ٚايتٓعِٝ  ٜتعشص اٱملاّ مبهتؾؿات ايعًِ  ع١ًُٝ   ايتًدٝكزٕٚ ٚبٚ ايٓعض١ٜ تًدك  ايع٬قات بني ايكٛاْني  -3

  ؟ 2017ريٌ با٭َج١ً   خ   ع ايغٛرإ ايتٓب٪ ايٛاقا٥ع  اسز٣ ٚظا٥ـ ايٓعض١ٜ يف عًِ ا٫دتُاع ........  - 7ؼ

ط بني ٚتكضص ٚدٛر ْعاّ عاّ  ٜضباسا ناْت ايٓعض١ٜ تًدك ايٛقا٥ع ٚتكضص ٚدٛر ْعاّ ايتٓب٪ بايٛقا٥ع..... -4

  ٚأَج١ً سيو ؾإْٗا تقبح  اٜنا تٓب٪ات مبا عٝشزخ يف املغتكبٌ ...امل٬سعات  اييت  ٜتٛفٌ إيٝٗا ايعامل 

 تتُزر باؿضاص٠ ٜعين  أْ٘ اسا مل تذلى َغاؾات بني قطبإ ايغهو اؿزٜز١ٜ ؾإْٗا  ايكٍٛ إٔ املعارٕ

ايبعٛض ٜٓكٌ َضض   ايكٍٛ بإٔٚنشيو .....عٛف تتكٛؼ ْعضا يتُزرٖا                                                              

 ؾٝٗا ايبعٛض  ٚاملغتٓكعات ايت٢ ٜتٛيز                ٜعين   تٓب٪ بإٔ ْغب١ ٖشا املضض عتكٌ إسا صرَٓا ايدلىاامل٬ صٜ

 ؟ ........ ْاقؿ سيوؼزٜز اٚد٘ ايٓكك يف َعاصؾٓا   تعٌُ ايٓعض١ٜ ا٫دتُاع١ٝ عًٞ   - 8ؼ

 ؼزٜز أٚد٘ ايٓكك يف َعضؾضؾتٓا   -5

مٔ ٫ْغتطٝع َعضؾ٢ َا ٜٓكقٓا ا٫ إسا عضؾٓا املتٛؾض يزٜٓا ,, ٚإسا ناْت املعضؾ١ املتٛؾض٠ يزٜٓا نجرل٠  -1

 تكّٛ ايٓعض١ٜ بتًدٝك ٚتٓعِٝ املعضؾ١ املهتغب١ , ٚبايتايٞ  -2 .....ؾإْ٘ ٜقعب عًٝٓا إٔ ْعضؾٗا دٝزا 

 تسشدٌا الي اجلواٌب اليت جيب أُ ٌسكص حبثٍا عميّا عضف عًٞ َا ٜٓكقٓا َٔ َعضؾ١      )ب( )أ( تغاعزْا عًٞ ايت 
 با٭َج١ًتكّٛ ايٓعض١ٜ ايع١ًُٝ مب١ُٗ تضؽٝز ايتطبٝل .:.......... ريٌ  -9ؼ

 ايٓعضٜ٘ تكّٛ مبُٗ٘ تضؽٝز ايتطبٝل --6

اٚيٕٛ ايتٛفٌ ايٞ ايكٛاْني اييت اشلزف ايٓٗا٥ٞ يًعًِ ٖٛ ايتطبٝل ؾايعًُا ٜزصعٕٛ ظٛاٖض ايهٕٛ ٚو -1

 ,, َٔ ادٌ اعتدزاّ ْتا٥ر رصاعاتِٗ يف ايتعاٌَ َع ايطبٝع١ ٚايغٝطض٠ عًٝٗا ؼهُٗا 

ٚمبا إٔ ايٓعض١ٜ ايع١ًُٝ تًدك نٌ اؿكا٥ل اييت انتؾؿٗا ايعًُا٤ ؾٗٞ تكّٛ بتٛدٝ٘ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يف  -2 

  يو........... ٚأَج١ً سفا٫ت اؿٝا٠ احملتًؿ١  

 )أ( قٛاْني ايطؿٛ عاعزت يف بٓا٤ ايغؿٔ                     )ب(  قٛاْني اؾاسب١ٝ ا٫صم١ٝ عاعزت يف ايطا٥ضات 

     اسنض ث٬ث١ مناسز يبعض ايٓعضٜات يف عًِ ا٫دــــــتُاع ؟  -10ؼ

 املادية التازخيية  /ية التفاعمية السوص/ الٍعسيْ البٍائية الوظيفية  وثن ٖٓاى ايعزٜز َٔ ايٓعضٜات ا٫دتُاع١ٝ
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ايٓعض١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ٝ يف عًِ   -11ؼ     ا٫دتُاع اعتدزَت بعز٠ َعاْٞ ..... ٚمشُٗا ؟

 ٚبضإٚ َٚايٝٓٛؾغهٞ     ناِٜ  رٚص اعتدزَ٘  قز ٚ ٚ ايجكاؾ١أاجملتُع  قز ٜهٕٛ ا٫عٗاّ ايشٟ ٜكزَ٘ اؾظ٤ يًهٌ  -1

 اييت ٜنُٗا  اٚ اجملتُع ايهبرل يًذُاعات ايقػرل٠ا٫عٗاّ ايشٟ تكزَ٘ اؾُاع١ ايٞ اعنا٥ٗا ,  -2

 اْغام ايكضاب١ اٚ ايطبك١َجٌ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ  بٛفؿٗا عًُٝات  أٚ اثاص ٫بٓٝ٘ ادتُاعٝ٘   رصاع١  -3

  َٔ ا٫ؾذلامات ا٭عاع١ٝ يًٓعض١ٜ ايبٓا١ٝ٥ ايٛظٝؿ١ٝ ؟ عت١ ض ــــــاسن -12ؼ 

  .َتزاخ١ً أدظا٤ سات)أب١ٝٓ(   أْغام أْٗا ع٢ً تاصىًٝا اجملتُعات ؼًٌٝ -1

  .َتهضص٠ ٚايٓتٝذ١ ايغبب ع٬قات -2

  ايٓغل ؾ٢ امل٪ثض٠ يك٣ٛا تهٝـ بغب رٜٓاَٝهٞ تٛاطٕ ساي١ ؾ٢ ٖٞ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ْغام -3

  ٚخ ايتهاٌَ ايتاّ سز ميهٔ ٫ ٚبايتايٞ  امضاؾات٘ ادتُاعٞ ْغل هٌي -4

  .ا٭عاؼ ؾ٢ بط١٦ٝ تٛاؾك١ٝ ع١ًُٝ ٖٛ ايتػرل -5

  ايزاخ١ًٝايتُاٜظات ٚا٫خذلاعات      خ٬ٍ َٔ تُٓٛ ٚاييت ايٓغل خاصز ؼزخ ايت٢ ايتػرلات يتهٝـ ْتٝذ١ خ وز ايتػرل -6

 

 
  2016صبط  ابٔ خًزٕٚ بني ا٫دتُاع ا٫ْغاْٞ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ      -1    عًٌ فش١ أٚ خطأ -1ؼ

  دــــ ٭ٕ         زٕٚ عًٞ مضٚص٠ ا٫دتُاع ا٫ْغاْٞأنز ابٔ خً  -2                                                

 ضٚابطب ٜضتبطٕٛ بٌ ,ايبعض بعنِٗ َتباعزٜٔ عٔ َٓعظيني اجملتُع يف ايعٝؿ ٜغتطٝعٛا ٫ ا٭ؾضار  -1

 بني ايتؿاعٌ ع٢ً أعاًعا تكّٛ ؾاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ -2...... صغباتِٗ ٚاؼار ادتُاعِٗ عٔ تٓؾأ ٚع٬قات

 بايزصد١ نٝإ اؾُاع١ ٚاعتُضاصٖا ٜعتُز   -3                           ببعض بعنِٗ ٜٚتأثض ثضٜ٪ٚ اجملتُع أؾضار

 ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ يف تغِٗ اييت ايع٬قات ايٓٗا١ٜ يف تؾهٌ   اييت بني أؾضارٖا ٚ ايتؿاع٬ت ؽهٌ ع٢ً ا٭ٚىل

  سزر مبجاٍ َؿّٗٛ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ؟؟ -2ؼ

 أحداِىا يبدأ بفعن اجتىاعي  واألخس يعقبْ بسد  فعن ايتأثرل املتبارٍ بني ؽدقني    ٖٛ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ 
 ."املدتًؿ١ ٚاملٓاعبات املٛاقـ يف ٚاؾُاعات ا٭ؾضار بني املتبارٍ ايغًٛى ٖٛ   ا٫دتُاعٞ ايتؿاعٌ

 0142ٜعتدل ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ  مضٚص٠ يف سٝا٠ نٌ ايؿضر ٚاجملتُع   خ  ع رٚص ثإ   َقض  -3ؼ

 .ٚبكا٥ٗا اؾُاع١ ٱعتُضاص مضٚص٣ -2                . اٱدتُاع١ٝ اؿادات ٱؽباع مضٚص٣ .1

  .سٝات٘  َضاسٌ كتًـ ؾ٢ ايؿضر ؽدق١ٝ ع٢ً إهاب١ٝ ْتا٥ر ي٘ .3

 ايتعإٚ ايبٓا٤   -  ايشٟ ٜتِ ٚؾل قٛاْني ٚقِٝ َتؿل عًٝٗا ٜ٪رٟ إيٞ ايتؿاعٌ  .4

 متاعو اجملتُع  ---ْؾض ايغ٬ّ ٚاحملب١ بني أعنا٤ اجملتُع                 --  ٚتعُٝل ايق٬ت ايضٚابط  تك١ٜٛ  -  

 2016أَج١ً  خ  ع  ايغٛرإ  عًٞ سيو بج٬ث١  تٛدز أْٛاع عزٜز٠ يًتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ ... ريٌ 4-ؼ

 2016َٝظ با٭َج١ً بني ن٬ َٔ      ايتؿاعٌ ايؿضرٟ ٚاؾُاعٞ ٚايتؿاعٌ ايتًكا٥ٞ ٚايعضمٞ  َقض  -ؼ

 ا٭عض٠ أؾضار بني ٜكّٛ َا ٜكّٛ  ………ض املباؽ ايتؿاعٌ امُلباؽض غرل أٚ امُلباؽض تؿاعٌ -1

 َُغا١ُٖ ؽضن١ بني أعنا٤ وزخ َا.................... ايػرل َباؽض

 أؾضار اؾُاع١ بني إسا ؽذع ع٢ً ايتعإٚ  .............:ايتؿاعٌ بٓا٤ً اشلزاّ أٚ ايبٓا٤ ايتؿاعٌ -2

 ايتعإٚ قٌ ايقضاع بني اؾُاع١ إسا سٌ ............ّ: ايتؿاعٌ ٖزا

 .ؽدقني ٜكتقض عًٞ .....................: ايتؿاعٌ ايؿضرٟ  اؾُاع٢ أٚ ايؿضر٣ ايتؿاعٌ -3

َُدتًؿ١ امُلذتُع أٚ عز٠ ٜتغع يٝؾٌُ ..........:اؾُاعٞ   .َُذتُعات 

 ا٭عض٠ أؾضار نتؿاعٌ..............................:  ايتؿاعٌ ايزا٥ِ امُل٪قت أٚ ايزا٥ِ ايتؿاعٌ -4

 .امُلؾذل٣ َع ايبا٥ع نتؿاعٌ.........................:  ايتؿاعٌ امل٪قت

 ايتش١ٝ نتبارٍ .............................. ايتؿاعٌ ايتًكا٥ٞ ايعضم٢ ايتًكا٢٥ أٚ ايتؿاعٌ -5

 َا سارخ سٍٛ ني تُعاجمل نتؿاعٌ................: ايتؿاعٌ ايعضمٞ

 عًٌ فش١ أٚ خطأ  تٓعزّ ايق١ً بني ايؿضر   ٚاجملتُع           )                ( 5 -ؼ



 

31 

       

31 

31 

ٜعين اْعزاّ  ٚاْعزاّ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ.ادتُاع١ٝ ٜغتكض ٜ٪رٟ إيٞ ع٬ق١ ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ عٓزَا 

ٌ ٜتِ يف ٚعط مجاع١ ٚتٓتر ايع٬قات َٔ ؾايتؿاع  بايعظي١ ا٫دتُاع١ٖٝٚٛ َا ٜغُٞ  ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

  ٖشا ايتؿاعٌ ٚايع٬قات ت٪رٟ إيٞ عًُٝات ادتُاع١ٝ

)) ايغًٛى ايشٟ ٜقزص عٔ فُٛع١ َٔ   ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ .....سزر َؿّٗٛ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ؟ -6 -ؼ

 اييت تٓطٟٛ عًٝٗا أؾعاٍ اٯخضٜٔ   نٌ ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ آخشا يف اعتباصٙ املعاْٞ    ايٓاؼ إيٞ املز٣ ايشٟ ٜهٕٛ 

  الوجود االٌطاٌي  أكد  ذلكايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ أعاؼ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػا١ٜ َٔ  7 -ؼ
ٖٚشا َا قز أنزت٘  أعاؼ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػا١ٜ َٔ ايٛدٛر اٱْغاْٞ تعز ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ -1

يتعاصؾٛا  ٜٗا ايٓاؼ إْا خًكٓهِ َٔ سنض ٚأْجٞ ٚدعًٓهِ ؽعٛبًا ٚقبا٥ٌٜأ"  -:  يف قٛي٘ تعاىل اٯ١ٜ ايهضمي١

 13 اٯ١ٜ إٕ أنضَهِ عٓز اهلل أتكهِ " عٛص٠ اؿذضات 

 يف َٗزٙ تبزأ َع ايؿضر ٭ْٗا  .ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ َٔ أِٖ مضٚصات اؿٝا٠ يًؿضر ٚاؾُاع١تعز  -2

   ؽدقٝت٘ تؾهٌ ٚتؿهرلٙ ٚ ٞ قٝز اؿٝا٠ , ٚت٪ثض يف عًٛن٘ٚتغتُض َع٘ َا راّ عً                            

 2016تتنح أ١ُٖٝ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ يف عز٠ دٛاْب .... ريٌ عًٞ سيو  خ  ع  َقض  -8ؼ

 عًٞ ا٫ْزَاز ٚ ايتهٝـ ايغٟٛ َع اؾُاع١ .تٗزف إيٞ َغاعز٠ ا٭ؾضار  ا٫دتُاعٞ اْب اؾ

  ٚسضٜات٘ تكّٛ عًٞ اسذلاّ ايؿضر ادتُاع١ٝ عا١َتضعٝذ َبار٨ تٗزف إيٞ  اؾاْب ا٭خ٬قٞ

 ٚتكزٜض ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ                           

  ٚا٫صتباط باٯخضٜٔ ٚاؿُا١ٜ ٚا٫ْتُا٤ ؼكٝل ايؾعٛص با٭َٔإيٞ  تٗزف  اؾاْب ايٓؿغٞ

 

 

 سزر با٫َج١ً  يف م٤ٛ َا رصعت َؿّٗٛ ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ ؟ -1- -ؼ

 تغًغٌ يًتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ أٚ ا٫ْتكاٍ َٔ طضف ادتُاعٞ إيٞ آخض  ت ا٫دتُاع١ٝ ٖٞايعًُٝا

 ))بعنٗا عٔ بعض ايُٓٛسز ايشٟ تتغًغٌ ٚؾك٘ عز٠ ٚقا٥ع ٚسٛارخ ادتُاع١ٝ ْاػ١))   أٚ ٖٞ 

 . ٜعتدل ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ أعايٝب ا٫تقاٍ بني ا٭ؾضار يتبارٍ ايغًع  -1َجاٍ 

 ا٫ْتكاٍ َٔ ايكض١ٜ إىل املز١ٜٓ  -3َجاٍ . ع١ًُٝ ادتُاع١ٝاؿٞ  ايتعاٌَ بني أبٓا٤ -2َجاٍ 

  عضف ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ ؟ -2-ؼ 

  عًٞ قٝاّ ؾضرٜٔ أٚ أنجض بايعٌُ َعًا  ايع١ًُٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تٓطٟٛ ٖٛايتعإٚ ا٫دتُاعٞ 

 ؾُاعٞإ٫ عٔ طضٜل  ايعٌُ ا  لٖٚٛ بٗشٙ ايقٛص٠ ٫ ٜتشك  َؾذلن١ غا١ٜ يتشكٝل         

  2014ٚمح ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ عًٞ ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ                   خ   ع   ايغٛرإ    -3ؼ

 2015س حدد أوجْ االضتفادة بكن وَ العاون البيئي والعاون الٍفطي يف حتقيق تعاوُ اجتىاعي فعاه  وصس 
 2016خ ع  َقض   ٜعتدل ايعاٌَ ايٓؿغٞ َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ     -ؼ

ٚت٪رٟ با٭ؾضار ايٞ ايتعإٚ يتشكٝل  ٚسز٠ املقاحل ٚا٭ٖزافايب١٦ٝ اـاصد١ٝ تتنُٔ  ايعاٌَ ايب٦ٝٞ -1

  املقًش١ املؾذلن١ َٚا ؾٝ٘ اـرل ايعاّ

 تُاعو راخٌ ا٭عض٠ايايٞ ايتعإٚ ٚ ايعكٝز٠ ايغ١ًُٝ تزؾع ايؿضر ايعاٌَ ايعكزٟ أٚ ايضٚسٞ -2

 

 ايعاٌَ ايٓؿغٞ  -3

ا٫ْغا١ْٝ ؾايٓؿػ  إٔ ايتعإٚ ٜت٥٬ِ َع ايطبٝع١ ا٫ْغا١ْٜٝض٣ عًُا٤ ايٓؿػ 

ٚايزيٌٝ عًٞ ايزٚاؾع ايشات١ٝ  ظاْب اْطٛا٥ٗاتٓطٟٛ عًٞ طا٥ؿ١ َٔ ايزٚاؾع ايػرل١ٜ 

 َقاحل ايػرل بقٛص٠ ٫  ٖٛ سضل اٱْغإ ايغٟٛ عًٞ ؼكٝل عًٞ سيو

 يف ظٌ تضب١ٝ ٖارؾ١ ايشات١ٝ  ٘ؼكٝل َقاؿ سضف٘ عًٞ تكٌ عٔ                  

 2015يًتعإٚ أ١ُٖٝ نبرل٠ يًؿضر ٚاؾُاع١ ٚاجملتُع ...... ريٌ عًٞ سيو        ايغٛرإ   -4ؼ

 يًُذتُع بايٓغب١ يًذُاع١ بايٓغب١   يًؿضر بايٓغب١ 

 . سادات ايؿضر ؾبعٜ -1

 با٭َٔ. ؽعٛصٙ َٔ ظٜزٜ -2

  وتقديسِياآلخسيَ   ةبحم يكتطب -3

  رٚدٛ ع٢ً واؾغ -1

  اؾُاع١ ٚبكا٥ٗا      

  .أِدافّا حتقيق يف يطّي - 2

 ٘ـــٚتكزَ اجملتُع تطٛص ع٢ً ٜغاعز -1

 اجملتُع نٝإ ع٢ً واؾغ  -2

 زاؾ٘ ـأٖ ٚوكل اعتكضاصٙ ٚ ٚسزت٘ ٜزعِ -2
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  سزر املكقٛر بايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ؟ -5-ؼ 

نٌ طضف أؾهاص  عٝح ٜتؿِٗ تايتٛؾٝل بني ا٫ؾضار ٚاؾُاعا تٗزف ايٞايتهٝـ ٖٛ ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ  -ز

 تكاصب ٜ٪رٟ ايٞ ؼكٝل َقًش١ َؾذلن١  يٝشزخ بُٝٓٗاَٚؾاعض ايطضف ا٫خض 

 2016ايتهٝـ ي٘ أ١ُٖٝ نبرل٠ ......... أنز فزم ايعباص٠    ايغٛرإ رٚص ثإ  -6-ؼ

 تطبٝع اٱْغإ بايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعٝؿ ؾٝٗا  --1

 ؽتًـ أخض٣   إىل ادتُاع١ٝ ب١٦ٝ َٔ إْغإ ٜٓتكٌ عٓزَا مٛحبٛ ٚأُٖٝت٘ ايتهٝـ ٚظٝؿ١ ٚتبزٚ --2

 اعتكض ايشٟبقضاع بني تضاث٘ ايكزِٜ    ا٭َض ٤٣ بار يف ايؿضر ٜؾعض اؿاي١ ٖشٙ ٚيف ايجكاؾ١ٝ أمناطٗا يف عٓٗا

ٜز٠  يف ٖشٙ ايب١٦ٝ اؾز  ٚا٫ْزَاز ٚاؾًز بايقدل ْؿغ٘ ؾٝأخش ;ٚبني أٚماع ايب١٦ٝ اؾزٜز٠  تهٜٛٓ٘ راخٌ يف

 ؽ٦ًٝا ؾؾ٦ٝا ست٢ ؽـ سز٠ ٖشا ايقضاع ايجكايف ٜٚتِ ايتهٝـ  

  عضف ايتٓاؾػ ا٫دتُاعٞ ؟ -7-ؼ

أٚ مجاعتني أٚ أنجض بايعٌُ  ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ ٜكّٛ َٔ خ٬شلا ؽدقني أٚ أنجض   ا٫دتُاعٞ ٖٛ ايتٓاؾػ

 ا اشلزف قبٌ اٯخضعًٞ ايٛفٍٛ إيٞ ٖش عٝح وضل نٌ طضف َٔ أطضاف ايتٓاؾػ ٖزف َعنييًٛفٍٛ إيٞ 

 ؟؟؟؟ ٚمح سيو ايتعإٚ ٜتٛيز ايتٓاؾػ عار٠ عٔؼ/          عًٌ فش١ أٚ خطأ ٜتٛيز ايتعإٚ عٔ ايتٓاؾػ  -8-ؼ

                        ٜغتطٝع  ؾكز ٜهؾـ َٝزإ ايعٌُ بعض ايكزصات اـاف١  اييتٜتٛيز ايتٓاؾػ عار٠ عٔ ايتعإٚ    --1

 (ٚا٫عتعزار ٚسغٔ ايتكزٜض --ايهؿا٠٤     َٔ سٝحٕ ٜ٪نز سات٘ بايٓغب١  يٰخضٜٔ أ ايكزصات  ؿنٌ ٖشٙبايؿضر 

 يف سزٚر نٌ مجاع١ أٜا نإ ْعاَٗا ثِ ٜٓؾأ ايتٓاؾػ بني ا٭ؾضار َٚٔ -2

               ا ٚاهابٝا       عًٌ فش١ أٚ خطأ     ايتٓاؾػ را٥ُا َؿٝز -ؼ ريٌ عًٞ سيو ؟تعتدل ع١ًُٝ ايتٓاؾػ ع٬ح سٚ سزٜٔ ..   -9-ؼ 

 ايتٓاؾػ امُلنض -2 ايتٓاؾػ املؿٝز -1

 ىزّ  ي٘ ٖزف ٚاسز  اسا نإ ٚاهاب١ٝ ايتٓاؾػ َؿٝز٠

  بػرلٙ ْؿغ٘ َكاص١ْ إيٞ اٱْغإ ٌَٝ َٔ ٜٚٓبع اؾُاع١ 

 يف اٱْغإ. أف١ًٝ ٍَٝٛ ٖٚٞ ٚا٭سغٔ ا٭ؾنٌ مٛ  ٚتطًع٘

تتعاصض  ضر١ٜؾ أٖزاف ؼكٝل مٛ اػ٘ إسا ايتٓاؾػ  عًيب اٚ ماص

 ٜقبح بكٛاْني ٚاخ٬م اؾُاع١ ايتظاّ ٚعزّ اؾُاع١ أٖزاف َع

 .ٚايتؿضق١ ٚايؾكام , يًعزا٠ٚ َٚٓبعا َؿضق١ ع١ًُٝ ايتٓاؾػ

 هب إٔ ٜهٕٛ ايتٓاؾػ بني قٛتني َتعاريتني ؟ فش١ أٚ خطأ      ؼ عًٌ      سزر ٚظٝؿ١ ايتٓاؾػ ؟ -01ؼ

٭ٕ عزّ ايتهاؾ٪ بني املتٓاؾغني  َتعاريتني قٛتنيب إٔ ٜهٕٛ بني يهٞ ٜ٪رٟ ايتٓاؾػ ٚظٝؿت٘ ا٫دتُاع١ٝ ه

تكٌ َٔ قٛت٘ ٚتكنٞ عًٞ صٚس٘ املع١ٜٛٓ ؾٝدغض  ٖٚشٙ اشلظمي١,  اينعٝـ ٖظمي١اْتقاص ا٭ق٣ٛ ٚ ٜ٪رٟ إيٞ

  املؾضٚع١ ْاؾعًا سٖب مش١ٝ املٓاؾغ١ غرل اجملتُع بشيو عنًٛا

 2016... اسنض ث٬ث١ َٓٗا َقض ايتٓاؾػ ا٫دتُاعٞ ٜتُٝظ بعز٠ خقا٥ك . -11 -ؼ

  :اـقا٥ك َٓٗا ايتٓاؾػ ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ تتُٝظ مبذُٛع١ َٔ

 .ٜغتدزّ أطضاف ايتٓاؾػ ايكٛاعز ٚايطضم املؾضٚع١ -2 . ايك٠ٛ وزخ ايتٓاؾػ عار٠ بني طضؾني َتعاريني يف -1

  .ٜتذ٘ املتٓاؾغٕٛ مٛ ا٭ٖزاف, ٚيٝػ مٛ ا٭ؽدال -3

 عز٠ أؾضار عًٞ ؽػٌ   إسز٣ ايٛظا٥ـ ٓاؾػ بني أؾضار ٫ ٜعضؾٕٛ بعنِٗ بعنا نتٓاؾػغايبًا َا وزخ ايت -4

  سزر َؿّٗٛ ايقضاع ا٫دتُاعٞ ؟ -12ؼ

َٚز٣  ْناٍ ايكٟٛ ا٫دتُاع١ٝ  عٔ ٭ْ٘ ٜعدلع١ًُٝ ادتُاع١ٝ عًب١ٝ ٖزا١َ ,  " ٖٛ    ا٫دتُاعٞ ايقضاع

  ايقضاع ٚقز ٜقٌ  ١ ٚايغٝاع١ٝ غرل املغتكض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقارٜ يًعضٚف ٚتٓؾأ ْتٝذ١, تقارَٗا 

 ايتٓاسض َٔ أدٌ ايبكا٤ أسٝاْا إيٞ سز

 اعتدًك أعباب ايقضاع ا٫دتُاعٞ  ٚعٛاًَ٘ ؟  -ؼ  إسزاخ ايتٓاؾػ ايغًيب ؟ سزر  أِٖ ايعٛاٌَ اييت ت٪رٟ ايٞ  -13ؼ

 . غٝاب ايعزاي١ ا٫دتُاع١ٜٝعين ايتؿاٚت يف تٛطٜع ايجض٠ٚ ا٫عتكار يف إٔ   -1

 . يف ؼكٝل اٖزاؾ٘    ا٭عايٝب غرل املؾضٚع١  ايشٟ ٜغتدزّ أطضاؾٜ٘تٛيز عٔ ايتٓاؾػ املتطضف  ايقضاع يغًيب  -2

 . تعاصض املقاحل ايؾدق١ٝ  -3

 

 

  عضف مبجاٍ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ عٓز اٌَٝ رٚصناِٜ ؟ -1 -ؼ

 ٠ا٫عض َجٌاٱيظاّ عًٞ ا٭ؾضار ْٛعا َٔ ميهٔ إٔ ٜباؽضنإ أَِ غرل ثابت  ثابتًانٌ مضب َٔ ايغًٛى 
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ايعاٖض ا٫دتُاع١ٝ بايتًكا١ٝ٥   .........  تتُٝظ  -2ؼ 2016سًٌ ايعباص٠ َقض 

 

1- 

نًُـا  ٚ َع بعنِٗ ايـبعض  نًُا ادتُع ايٓاؼ تًكا٥ًٝا  تٓؾأ أْٗا مبع٢ٓتًكا١ٝ٥  ظٛاٖض ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ

 ِصغباتٗ )تٛسزت(تضابطت َقاؿِٗ ٚاؼزت

ايعكٌ اؾُعٞ فٓع اجملتُع  ؾٗٞ تقزص بٛسٞ َٔ أٚ فُٛع١ َٔ ا٭ؾضار ٚيهٓٗا َٔ  َٔ فٓع ؾضريٝغت ؾٗٞ   -2

 ايشٟ ٜٓؾأ َٔ ادتُاع ا٭ؾضار ٚتبارٍ آصا٥ِٗ ٚاتقاٍ ٚدٗات ْعضِٖ )اجملتُع(

 ٚايز١ٜٝٓ املعتكزات ا٭خ٬ق١ٝ َجٌ    ا٭ؾضار رٕٚ تضرر ٭ْٗا َٔ فٓع اجملتُع يـــــــــشا مياصعٗا  -3

   2016العاِسة االجتىاعية ِن تؤيد ذلك اذكس وربزاتك تعز ايؾ١ٝ٦ٝ )املٛمٛع١ٝ( َٔ خقا٥ك  -3ؼ 
 عًٌ فش١ أٚ خطا    تتغِ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ بايشات١ٝ                    )                ( 

 ةالفسديجتطداتّا وعَ  عَ ذواتٍا أْٗا خاصد١ تع١ٝ٦ٝ٢ٓ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ؽإٕ  -1

َع١ٓٝ  ٭بز ي٘ إٔ ٜتهًِ يػ١ؾايؿضر ب٫ٛرت٘ ايًــــػ١:   َجاٍ سيو   بؿٓا٥٘ ين٫ تٛيز مبٛيز ايؿضر ٫ٚ تؿ ؾٗٞ -2

 .غةمـــــمجيع العواِس االجتىاعية شأٌّا شأُ الٚنشيو  مبوتْ المغة تٍتّيوحيٍىا ميوت ال 

 2015َقض   عًٌ فش١ أٚ خطأ  ايعباص٠... ؽنع ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٭ثض ايظَإ ٚاملهإ ........... -4ؼ

 الطبيعيةِس واالع وثن   ؽهٌ ٚاسز ٫ٚ تجبت عًٞ  ايظَإ ٚاملهإ  ؽنع ٭ثضؾٗٞ   يعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ْغب١ٝ -1

  ,ايظٚدـات  ٚتعـزر   ,ٔ ايظٚاز اؾُعٞـتتعزر أؽهاي٘ يف اجملتُعات بٝ. ْعاّ ايظٚاز    جند أن  ؾع٢ً عبٌٝ  املجاٍ  -2

    ٚ ايٓغبَٔ سٝح اؿذِ ٚاٱقا١َ  ا٭عض٠ اختًؿت أؽهاٍٚنشيو ٚد١ ايٛاسز٠. ٚايظ

 5201تعز ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ َار٠ ايذلاخ ايتاصىٞ ........ ٚمح سيو   َقض    -5ؼ 

 ؾذل٠ يف سٝا٠ اجملتُع متجٌ  ١ا٫دتُاعٝ عاٖض٠ اي -1

          ٜتٓاقًٗا اـًـ عٔ ايغًـعضف ٚعارات ٚتكايٝز ٚأٚماع َٔ   َٚا ب٘ ُعشلشا اجملت ايذلاخ ايتاصىٞ ٖٞ َار٠ايعاٖض٠ ٖٚشٙ     -2

 إيٞ تاصٜذ ساؾٌ بايعارات ٚايتكايٝز       ٬ٜسغ أْٗا تغتٓزيف فتُع َا  ظاٖض٠ ؽهٌ امل٬بػ أٚ املغانٔ  َجاٍ  3

  رٚص ثإ 2016 --   0142تتغِ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ باؾدل ٚا٫يظاّ ....... ٚمح              َقض  -6ؼ

 عًٌ فش١ أٚ خطأ     ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ تتغِ باؿض١ٜ يف تٓؿٝشٖا        )                  (  -ؼ 

 إٔ ىايؿٖٛا (  ٫ ميهِٓٗ) عِٗ غايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ  تؿضض ْؿغٗا ع٢ً ا٭ؾضار ؾ٬ ٜ

 املارٟ أٚ املعٟٓٛ  ظا٤ ٚ إ٫ تعضمٛا يًذ...........أٚ ىضدٛا ع٢ً   قٛاعزٖا ْٚعُٗا 

 4منٛسز ايٛطاص٠ صقِ   ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٜقعب اسقا٤ عًٌ فش١ أٚ خطأ      -ؼ 

 َا سز إىل ٚاسز٠ فٛص٠ يف تعٗض ٖٚٞ اجملتُع أؾضار مجٝع بني ٚا٫ْتؾاص بايع١َُٝٛ ا٫دتُاع١ٝ ايعاٖض٠تتُٝظ -1

ــض    -2 ـــخ صٚتته ــذل٠ ٬ٍــ ــ١ ؾ ــٔ طًٜٛ ــظَٔ َ ــٔ اي ــا٩ٖ ٚميه ــٗا اإسق ــا ٚقٝاع ــا   َٚكاصْتٗ                                                                                                                    بػرلٖ

 رصاعتٗاٚعا١َ ٚ ميهٔ  َٓتؾض٠ ا٭عض٠   َجاٍ سيو

  تتغِ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ بايذلابط .............. بضٖٔ مبجاٍ ؟ -8ؼ 

 عًٌ فش١ أٚ خطأ     ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ َٓؿق١ً بعنٗا عٔ بعض  -ؼ 

 اٯخضبعنٗا ايبعض  ٜٚؿغضبعنٗا يف بعض  َذلابط١ ٜ٪ثضمتتاط بأْٗا   ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ

 ٫ٚ ميهٔ رصاعتٗا َٓعظي١ ؾٗٞ ٫ تعٌُ َٓؿضر٠  

 رلًا ع٢ً ا٭عض٠ َٔ سٝح َغت٣ٛ املعٝؾ١ نب ت٪ثض تأثرلًاإٔ اؿاي١ ا٫قتقار١ٜ جند عٓزَا ٚميهٔ ٬َسع١ سيو 

 
 

 

 عًٌ فش١ أٚ خطأ                                             ايؿًغؿ١ ٚعًِ ا٫دتُاع ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسز٠   1-ؼ

  --تبًٛصت يف ايعقٛص ايٛعطٞ  --ايْٝٛإ  منت يف  ايعقض  ٭ْٗا )ا٫دتُاع  ٚاعبل َٔ َٛيز  عًِ ايؿًغؿ١ أقزّ

 .ا٫دتُاع عًِ َٛيز ايشٟ عبل َباؽض٠)عقض ايتٜٓٛض ( 18 ايكضٕ ؾ٢ ضتٚاطرٖ

 ن٬ُٖا واٍٚ ٚفـ ٚتؿغرل ايٛاقع  -1         أٚد٘ ايؾب٘ بني ايؿًغؿ١ ٚعًِ ا٫دتُاع  -1

 ٗز ايعكًٞ ا٫ْغاْٞ ن٬ُٖا ْٛع َٔ اؾ -2                                                                                         

 ٚاؽتكام ايتعُُٝات  َٔ  امل٬سعاتن٬ُٖا  ٜعتُز عًٞ ٬َسع١ ايٛاقا٥ع       -3                                           
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 أٚد٘ ا٫خت٬ف بني ايؿًغؿ١ ٚعًِ ا٫دتُاع  -2

 ؿضم بني ايعًِ ا٫َدلٜكٞ ٚايؿًغؿ١ ٖٚشا اي َغتٜٛات ايتذضٜز ٚاملعاؾ١ املٓٗذ١ٝٚا٫خت٬ف بُٝٓٗا عَُٛا ٜهٕٛ يف 

 ايؿًغؿ١ عًِ ا٫دتُاع

اَدلٜكٞ ٜغتُز تعُُٝات٘ عًِ ا٫دتُاع نأٟ عًِ  -1

 املتق١ً مبٛمٛع َعني َٔ ايٛاقا٥ع  اييت مت ٬َسعتٗا 

 يف ٖشا املٝزإ أٚ َٔ  َٝارٜٔ ٚثٝك١ ايق١ً ب٘                

ا٤ بايتأنٝز رٕٚ ايتغًِٝ بٗا عٖٛٚشٙ ايتعُُٝات تغتُز  -2

 عايٞ َٔ ايتذضٜز ٜتعًل بايٛاقع نهٌ  ٫ٚتقٌ ملغت٣ٛأٚ ايٓؿٞ 

 ؾتغع٢ ايٞ ؾِٗ اؿكٝك١ يف فٛص٠ ن١ًٝ  أَا ايؿًغؿ١ -1

فُٛعات  َتٓٛع١ َٔ  ؾايؿًٝغٛف َٔ خ٬ٍ ٬َسع١

ايٛقا٥ع  ٜؾضع يف اقا١َ بعض املبار٨ ايعا١َ ٚايٓٗا١ٝ٥ اييت 

 واٍٚ َٔ خ٬شلا تؿغرل اؿكٝك١ نهٌ 

  ٚ ٖشٙ ايتعُُٝات تقٌ ملغت٣ٛ عايٞ َٔ ايتذضٜز -3

 ٜتؿل عامل ا٫دتُاع ٚعامل ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا يف املٛمٛع ٚطضٜل ايبشح    ---عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠   2ؼ 

 َجٌ  َٓٗا اجملتُع ٜتهٕٛ اييت ا٫دتُاع١ٝ ايٓعِ خ٬ٍ َٔ اٱْغإ رصاع١  عًِ ٖٞ ا٭ْجضٚبٛيٛدٝا

  إخل ....ٚايزٜين ٚايكاْْٛٞ, ٚايغٝاعٞ, ٚا٫قتقارٟ, ايعا٥ًٞ,ٚ ايكضاب٢ , ايٓعاّ

 املار١ٜ  املار١ٜ ٚغرل ايجكاؾ١ ٚعٓافض ٚ ايًػ١ ٚايتكايٝز بزصاع١ ايعارات ثكاؾًٝا تٗتِ ا٭ْجضٚبٛيٛدٝا

 .........اخل َٔ سٝح ايؾهٌ ٚامل٬َح   نُا تٗتِ بزصاع١  اؾاْب ايؿٝظٜكٞ ي٬ْغإ

 دتُاع ٚا٫ْجضٚبٛيٛدٝاا٫خت٬ؾات بني عًِ ا٫

 عًِ ا٫دتُاع  ا٫ْجضٚبٛيٛدٝا

 ايبزا٥ٞ اٱْغإ  بزصاع١ تٗتِ -1

 ؽا١ًَ ن١ًٝ رصاع١ اجملتُعات  ٜزصؼ -2

 ٜزصع٘  ايش٣ اجملتُع ؾ٢ ا٭ْجضبٛيٛدٞ ٜعٝؿ -3

 َباؽض٠ ايغًٛى  ٬َسع١ ٬ٜٚسغ

 ع٬د٢ أٚ نٝؿ٢ َٓٗر   ا٭ْجضبٛيٛدٞ املٓٗر -4

 بشاتٗا املهتؿ١ٝ ٠ايقػرل احمل١ًٝ تزصؼ اجملتُعات -5

 تكزًَا اؿناصات ا٭نجض ٜٗتِ بزصاع١ -1

 ا٭عض٠  َجٌ اجملتُع َٔ َع١ٓٝ ادظا٤ ٜزصؼ   -2

 إ ٜعٝؿ يف اجملتُع ايشٟ ٜزصع٘يٝػ مضٚصٟ  -3

 اٱسقا٤ات ٚا٫عتبٝاْات ع٢ً ٜعتُز  َٓٗر عًِ ا٫دتُاع -4

 ٚنٝؿ١ٝ صزل١ٝ تهٕٛ َا غايبًا ؼ٬ًٝتِٗ ؾإٕ يشيو

 ٚايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝاملعكز٠ ايهدل٣ ايتٓعُٝات ٜزصؼ -5

 ٜعاجل عًِ ايٓؿػ ايعًُٝات ايعك١ًٝ .............. أنز فزم ٖشٙ ايعباص٠ ؟  -3ؼ

 ٜغعٞ عًِ ا٫دتُاع يًهؾـ عٔ ا٫ثاص ايٓؿغ١ٝ ٚايعقب١ٝ    )                (عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠    -ؼ 

  –ؿػ ٚعًِ ا٫دتُاع ............. ؾغض سيو ؼ ٜعز عًِ ايٓؿػ ا٫دتُاعٞ مثض٠ ايع٬ق١ بني عًِ ايٓ
 عٓٗا ايٓاتر ايؾدق١ٝٚ ايغًٛى  رصاع١  ايٓؿػ ٖٛ عًِ عًِ - أ

 ( ٌٚايعٛاطـ, نُا  ٜٗتِ ايعًُا٤ احملزثني بزصاع١ املؾاعض  ٚايتعًِ اٱرصاىٜٗتِ عًِ ايٓؿػ بايعًُٝات ايعك١ًٝ َج 

 ١ٝ  ٚارٚص ايشٟ تًعب٘ يف ؼزٜز منط ايؾدق ٚايزٚاؾع ٚاؿٛاؾظ 

 :  ( ايٓؿػ اٱدتُاع٢ عًِ ))  ًٜٚتكٞ عًِ ايٓؿػ ٚعًِ ا٫دتُاع عٓز ْكط١ تؾهٌ َبشح َتُٝظ  ٖٛ - ب

  )) ايشٟ ٜزصؼ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ اييت ت٪ثض عًٞ ؽدق١ٝ ايؿضر (((                          

 باملٛقـ ا٫دتُاعٞ يًؿضر إ ا٫رصاى  نع١ًُٝ عٝهٛيٛد١ٝ تتأثضعٛيَٕٛٛ أـ  اٚمشت    رصاعات ايعاملَجاٍ 

 ٚتًو ايت٢ تتٓاٍٚ َؾاصن١ ايؿضر يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝايت تتٓاٍٚ ايعٛاطـ ٚايزاؾع١ٝ  ٖٓاى اصتباط بني ايزصاعات -ز 

 أٚد٘ ا٫خت٬ف بني عًِ ايٓؿػ ٚ عًِ ا٫دتُاع ؾُٝا ًٜٞ 

بزصاع١ ايؾدق١ٝ  ٚاشل١ٜٛ ٚعًّٛ  ٜٗتِ عًِ ايٓؿػ

 ؿغرل  بٗزف ؽضح ٚت ا٫عقاب 

 املؾه٬ت ايؿضر١ٜ ٚ تكزِٜ سًٍٛ شلا.

  ايؾدق١ٝ ع٢ً ا٫دتُاع٢ بزصاع١ ا٭ثض ا٫دتُاع عًِ ٜٗتِ

ٜكزّ بٌ  ايعقب١ٝ أٚ ايٓؿغ١ٝ اٯثاص بهؾـ ٜٗتِ  ٫ ٚٚاشل١ٜٛ 

 سًٍٛ ٖزؾٗا إسزاخ ايتػرلات  عًٞ املغتٟٛ اجملتُعٞ ٚ يٝػ ايؿضرٟ

    ١َُٗ فعب١ عًٞ املغت٣ٛ ايٓعضٟ ) ٫دتُاع ٚعًِ ايتاصٜذ يٝغت ايتؿضق١ بني عًِ ا -2عًٌ فش١ أٚ خطأ   4-ؼ
  ايتؿضق١ بني  عًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ايتاصٜذ يٝغت ١َُٗ فعب١ عًٞ املغت٣ٛ ايٓعضٟ

    عـــــًِ ايتاصٜـــــــــــــــــذ  -1 

  ًُٛع١  بٛفؿ٘ عباقًا َٔ  اٱسزاخ ٚ املٛاقـ ٚ ايعًُٝات ايؿضٜز٠ ٚامل املامٞ اٱْغاْٞ ٜزصؼ 

 ٍٚسزثت نُا ايتذضٜب١ٝ ايتؿاف٫٬َٝدلٜك١ٝ  َغتدزًَا املامٞ ٜعٝز بٓا٤ إٔ امل٪صخ ؾٝشا   

  ّ 1952ثٛص٠  ٜٛيٝٛ   قاَت ٚنٝـ  ّ 1973 أنتٛبض سضب ايغارؼ َٔ قاَت نٝـ عًٞ سيو َجاٍ
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 يتهضاص  املتهضص٠ ٚ ٜغع٢ ايٞ ايهؾـ عٔ امناط اايؿضٜز٠ غرل  ٜٗتِ عًِ ايتاصٜذ بزصاع١  ا٫سزاخ 

 عًِ ا٫دتــــــــــــــــُاع  --2

   خ٬ٍَٚعضؾ١ أعبابٗا     اؿٛارخ املتهضص٠  عًِ ا٫دتُاع ناسز ايعًّٛ ا٫َدلٜك١ٝ ٜٗتِ  بزصاع١ َٔ 

ٚتكّٛ عًٞ ايٓعاّ ٚا٫ْتعاّ ٚيٝػ  يٝقٌ يكٛاْني تتشهِ ؾٝٗااٱطاص ايتاصىٞ ٚايظَاْٞ شلشٙ ا٫سزاخ 

 تهضص٠ ٖٛ َٛمٛع رصاع١ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ؾا٫مناط املايٛفـ ايبغٝط 

               اؿضٚب ٚتكًبات ا٭ععاص ٚاؾضا٥ِ  -2ايجٛص٠ ٚأعبابٗا ْٚتا٥ذٗا عًٞ اجملتُع   -1َجاٍ ا٫ٖتُاّ بـــــ  

 ...........)  ( ث٬ث١ َباسح اعاع١ٝ ٜٓكغِ عًِ ايغٝاع١ ايٞ  عًٌ فش١ اٚ خطا    -6ؼ 

 ٜتؿل عًِ ا٫دتُاع  َع عًِ ايغٝاع١ٝ يف رصاع١ دٛاْب اجملتُع نهٌ   -1   عًٌ فش١ أٚ خطأ      -ؼ

 ُٖا:  عُٝك١ ايغٝاع٢ بضٚابط بايغًٛى ن٬ُٖا ٜضتبط  أعاعٝني َبشجني إىل عًِ ايغٝاع١ ٜٓكغِ                    

 ايغٝاع١ٝ ايٓعض١ٜ -1

 صٚعٛ ( - َٝهٝاؾ٢ًًٝ -  طٕٛ)أؾ٬ قزَٗا ايت٢ َجٌ باؿه١َٛ ايغٝاع١ٝ  املتعًك١ ا٫صا٤ تتٓاٍٚ 

 ٚٚظا٥ؿٗا اؿه١َٝٛ اشل٦ٝات يبٓا٤ ؽاٌَ ايزاصؼ بٛفـ ؾٗٞ تظٚر    اؿه١َٝٛ اٱراص٠  -2

 ا٫خت٬ف بني عًِ ايغٝاع١ ٚ عًِ ا٫دتُاع

 ا٫دتُاع عًِ ايغٝاع١ عًِ

 ايضزل١ٝ ايتٓعُٝاتٜٗتِ بزصاع١   

 اؿه١َٛ راخٌ ؼزخ ايت٢ٜٗتِ بايعًُٝات ايزاخ١ًٝ 

 اجملتُع دٛاْب نٌ بزصاع١  ٜٗتِ

  اؿه١َٛ سيو ؾ٢ ايٓعِ مبا بني ٜٚٗتِ بايع٬قات املتباري١

 .املٛمٛعات َٔ رصاع١ ايهجرل ؾ٢  ايغٝاع١ ٜؾذلى َع عًِ ايغٝاع٢ ا٫دتُاع عًِ

 تٓعزّ ايع٬ق١ بني عًِ ا٫قتقار ٚعًِ ا٫دتُاع  -1عًٌ فش١ أٚ خطأ َا ًٜٞ            -7ؼ

 ٜتؿل عامل ا٫دتُاع َع عامل ا٫قتقار يف ايتؿهرل  -2                                                              

 ٚاـزَات  ايغًع ٚتٛطٜع إْتاز رصاع١  -1ا٫قتقار بـــــــــ        عًِ ٜٗتِ -1

 بني املتػرلات ا٫قتقار١ٜ نايع٬ق١ بني املتباري١ ايع٬قاترصاع١    -2                                                                     

 .)اخل ..ايٓكٛر ٚتزؾل ا٭ععاص ٚايعضض                                                                        

 ٫دتُاع عًُا٤ ا٫قتقار ؽأِْٗ ؽإٔ عًُا٤ ا     ايتؾاب٘ ٚا٫صتباط بني عًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ا٫قتقار  -2  

 بني  ايع٬قات يف م٤ٛ ا٫ْغام ايؿضع١ٝ سٝح ٜ٪نزٕٚ  عًٞ ؾهض٠ عًٞ ايتؿهض ن٬ُٖا ٜعتُز   -1

  ..ٚايغٝطض٠ ٚايتبارٍ ا٫عتُار أمناط َجٌ ا٫دظا٤                                                 

 ايبٝاْاتيف ؼًٌٝ   ايضٜام١ٝ ايُٓاسز    ٕ ع٫ًِْٞٗ ٜعتُزااملدتًؿ١ املتػرلات  بني ٚبايع٬قات بايكٝاؼ ٜٗتِ ن٬ُٖا -2

      اٚد٘ ا٫خت٬ف  بني عًِ ا٫دتُاع ٚعًِ ا٫قتقار  -3  

 عًِ ا٫دتُاع عًِ ا٫قتقار

 بتٛطٜع ايهدل٣ اؾُاعات قٝاّ نٝؿ١ٝ بزصاع١  ٜٗتِ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبٝع١ٝ ايجضٚات

 بتٛطٜع بزصاع١ نٝؿ١ قٝاّ اؾُاعات ايهدلٟٜٗتِ 

 ايغبب ٚصا٤ ؽضح  ٚتؿغرل ا َعثضٚاتٗ

 ؾٝ٘ ٜ٪ثض بشيو َٚا ايش٣ قٝاَِٗ                                  

 
 

 ؼ  اسنض تعضٜـ َٓع١ُ ايْٝٛٝغهٛ  يًجكاؾ١ ؟ ؟    2017خ  ع  ايغٛرإ   ايجكاؾ١   يف م٤ٛ َا رصعتسزر َؿّٗٛ   -1ؼ 

  ٚايكٛاْني -ٚا٭عضاف   -ٚاٯراب  - ٚايؿٕٓٛ -  عتكزاتٚامل -ملعاصفا ٜتنُٔ ايشٟ املعكز ايهٌ سيو ٖٞ ايجكاؾ١ -1

  نُذتُع, أٚ نؿضر, اٱْغإ ٚغرلٖا َٔ َٓذظات                                                            

 بايطبٝع١ املتعًك١ اٱْغإ َعاصف مجٝع" بأْٗا ايْٝٛٝغهٛ َٓع١ُ اعضؾتٗ ٚقز -2

 ملتعًك١ بايجكاؾ١    يف م٤ٛ َا رصعت ؟    اعتدًك أِٖ ايض٣٩ ا  -2ؼ 

  ٖٞ عباص٠ عٔ تضانِ يًُعًَٛات ايجكاؾ١ نُعضؾ١ -1

 ٖٞ ا٫عاؼ ايشٟ ٜؿِٗ ب٘ ا٫ؽدال ايعامل ايشٟ ٜعٝؾٕٛ ؾَٝ٘ٔ املؿاِٖٝ ا٫عاع١ٝ ٚ ايجكاؾ١ نبٓا٤ -2

 بٗا ا٫ؽدالٚاملتٛاؾك١ َع ا٫ْؾط١ اييت ٜكّٛ  املذلابط١ َٔ املؿاِٖٝ  ايجكاؾ١ نبٓا٤ َٔ املؿاِٖٝ -3



 

36 

       

36 

36 

ســزر خقــا٥ك  ايجكاؾــ١ يف مــ٤ٛ َــا رصعــت ؟                          -3ؼ ْاقؿ اثٓني َٔ خقا٥ك ايجكاؾ١ ؟  -ؼ

 )        (                                                    تتُٝظ ثكاؾ١ اجملتُع بأْٗا َٛصٚث١  -1عًٌ فش١ أٚ خطأ َا ًٜٞ    -ؼ

 ايجكاؾ١ ع١ًُٝ سات َنُٕٛ ٚاسز يف نٌ اجملتُعات      )         ( -3                                                            

 ايجكاؾ١ ؼزر أعًٛب اؿٝا٠                                              )            (  -4                                                      

 ٫ْٗا ؽك ا٫ْغإ عٔ باقٞ ايها٥ٓات ا٫خضٟ ١ ع١ًُٝ اْغا١ْٝايجكاؾ .1

 تٓؾا عٔ طضٜل ايتؿاعٌ بني ا٫ؾضار  ايجكاؾ١ ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ َهتغب١ .2

 ثكاؾت٘ َٔ فتُع٘ ٫ٜٚٛدز قتُع بزٕٚ ثكاؾ١ ٫ٚثكاؾ١ خاصز اجملتُع   ؾا٫ْغإ ٜهتغب --

 ايٞ دٌٝ عٔ طضٜل ايتعًِٝ . ٜٓتكٌ َٔ دٌٝ ٚايذلاخ ايجكايف ايشٟ ابزع٘ ا٫ْغإ --

  ايجكاؾ١ ع١ًُٝ َتػرل٠ --3

  ٚؽتًـ  رصد١ ايتػرلات  َٔ فتُع ٫خض  --٫ْٗا تتشضى يف َععِ  ا٫سٝإ مٛ ا٫ؾنٌ  --

 ٚتهٕٛ عضٜع١ يف اجملتُعات ايهبرل٠ ٚ املتؿتش١ ؾتهٕٛ بط١٦ٝ يف اجملتُعات  ايقػرل ٠ ٚاملٓػًك١            

 ٛع١ املنُٕٛايجكاؾ١ ع١ًُٝ َتٓ .3

 يف فتُع قز ٜهٕٛ  عًيب يف فتُع اخض ؾُا ٖٛ اهابٞؽتًـ ايجكاؾات يف َنُْٛٗا ايٞ سز ايتٓاقض 

 تؿضض عًٞ املؾاصنني منط َعني َٔ املُاصعات اؿٝات١ٝ      ايجؿاؾ١ ع١ًُٝ ؼزر اعًٛب اؿٝا٠ .4

 عدل صزلٗا خط ٜغرلٚا عًٞ مٛ ٜت٤٬ّ  َع   اؾُاع١ اٚ اجملتُع                                                                      

 َٝظ بني عَُٛٝات ٚخقٛفٝات ايجكاؾ١ ؟  -تٓاٍٚ بايؾضح عٓافض ايجكاؾ١ ؟       ؼ -4-ؼ

  اخل –َجٌ ايًػ١ ٚايظٟ ٚايتش١ٝ  ٖٞ اييت ٜؾذلى ؾٝٗا غايب١ٝ اؾضار اجملتُع ايٛاسز ايعَُٛٝات

ٚتغاعز  ايشٟ ميٝظٖا عٔ غرلٖا َٔ ايجكاؾاتاؾ١ طابعٗا ايعاّ ٖٚشٙ ايعَُٛٝات تعطٞ  ايجك

 ٚايعٌُ عًٞ  ؼكٝل اٖزاؾ٘ت١ُٝٓ صٚح ا٫ْتُا٤  يتُاعو اجملتُع ٚٚسزت٘ عًٞ 

    -َجٌ:ؽتك بٗا مجاع١ َع١ٓٝ َٔ اؾضار اجملتُع رٕٚ غرلٖا َٔ اؾُاعات )ثكاؾ١ ؾضع١ٝ (  اـقٛفٝات

  ١ٓ اٚ بني اؾضار طبكات َع١ٓٝاـقٛفٝات اييت تغٛر بني  اؾضار َٗ

 ٜٚهٕٛ يزٟ باقٞ اؾضار اجملتُع  ؾهض٠ عٓٗا                               

اْزفت  يف خقٛفٝا ت ٚاسا  تٓتؾض  َجٌ ايتذزٜزات ٚا٫خذلاعات اييت تعٗض يف ثكاؾ١ َع١ٓٝ املتػرلات ايبز١ًٜ

 اٚ ؽتؿٞؾاْٗا تبكٞ عًٞ ساشلا  ٚاسا مل تٓتؾضاٚ عَُٛٝات ايجكاؾ١ 

  .............. ٚمشُٗا َع ايتُجٌٝ  ؟  اعاعٝإ يًجكاؾ١ ؽه٬ٕ -َا ٖٞ اؽهاٍ  ايجكاؾ١ ؟       ؼ -5-ؼ

 َجٌ ا٫رٚات ٚاملباْٞ ٚا٫ثاصايجكاؾ١ تتغِ بايذلان١ُٝ ٚ ميهٔ ٬َسعتٗا بٛمٛح   ايجكاؾ١ املار١ٜ

 ايكِٝ  اراب ايغًٛى ٚايغٝاع١ ٚايكإْٛ ٚ َجٌ ايجكاؾ١ غرل املار١ٜ 

 تعز ايجكاؾ١ أعاؼ يًٛدٛر ا٫ْغاْٞ يًؿضر ٚاجملتُع ...ْاقؿ ؟  -6-ؼ

 سزر أِٖ ٚظا٥ـ  ايجكاؾ١ ؟        -؟                                                ؼ  ؼزر ثكاؾ١ أٟ فتُع اعًٛب اؿٝا٠ ؾٝ٘   -ؼ

 عٛا٤ َٔ  ؼزر ثكاؾ١ أٟ فتُع أعًٛب اؿٝا٠ ؾٝ٘ -1

 ٥ٌ اٱْتاز ٚع٬قات اٱْتاز  ٚا٭ْع١ُ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝٚعا ْاس١ٝ - ب

 ا٭ؾهاص ٚايكِٝ ٚايعارات ٚايتكايٝز ٚآراب ايغًٛى  ْاس١ٝ  - ت

 اييت عاؽٗا ا٭ؾضار يف املامٞ   دلاتاـٚ  تذاصباي    تعدل عٓافض ايجكاؾ١ يف اٟ فتُع  عٔ خ٬ف١ ٚ  -2

ٚبٗشا املع٢ٓ تعز َٔ ع٬قات   َٙٚا ْعُٛ  قِٝ َٚعاٜرل  اٖزاف   َٚا متغهٛا ب٘ َٔرٚٙ َٔ َٚا سز أطَات َٔ 

  يًؿضر ٚاجملتُع ايشٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايجكاؾ١ ٖٞ أعاؼ يًٛدٛر    اٱْغاْٞ

 يًجكاؾ١ ٚظٝؿ١ ٚ أ١ُٖٝ يًؿضر ٖٚٞ  نُا ًٜٞ

 ايشٟ ٜتهٝـ ب٘ َع مجاعت٘  تهٜٛٔ مُرلٙيف  اييت تغاعز ٙ   ا٫ػاٖات ٚايكِٝ تٛؾض يًؿضر  -1  

 يتُٝظِٖ عٔ اؾُاعات ا٫خضٟ  َٚا ٜضبط٘ بغا٥ض أؾضار مجاعت٘  َا ٜؾعضٙ باٱْتُا٤  تٛؾض يًؿضر  -3       
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 ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚع١ًٝ ٖا١َ يتهاؾٌ أؾضار اجملتُع َٚ٪عغات٘  -ؼ؟  ايعٌُ ايتطٛعٞ زل١ َٔ زلات اؿناص٠    -1-ؼ

ٚ مجاعات٘ ٚ َ٪عغات٘ يتشكٝل ايٓٗن١  ١ْ٫ ق٠ٛ قضن١ يًُذتُع تٓبع َٔ راخ١ً ٚتكّٛ عًٞ دٗٛر اؾضار٠

 ٚ ايتطٛص ٚ ايتكزّ ٚ ع٬ز املؾه٬ت 

 عًٌ فش١ أٚ خطأ ٖشٙ ايعباص٠   ............... ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾضض نؿا١ٜ                 )            (   -2-ؼ

 ز٠َغاع َكابٌ بٗزف رٕٚ َ٪عغٞ أٚ ؾضرٟ اٱْغإ بؾهٌ ب٘ ٜكّٛ نؿا١ٜ ؾضض ايتطٛعٞ ايعٌُ

 قتغبا ا٫دض عٓز اهلل سٝاتِٗ ٚؼغني اٯخضٜٔ

 سزر َؿّٗٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟  -3ؼ

 مبٓح داْب َٔ ٚقت٘ أٚ َــــــــاي٘ أٚ طاقت٘  ٖٛ تعٗز ايؿضر بإصارت٘ رٕٚ قٗض أٚ إدباص

 ـز١َ  فتُع٘                                                                          

 ض ص١ٜ٩ ن٬ َٔ طاغٛص  ٚ صٚطاصٜٕٛ يًعٌُ ايتطٛعٞ ؟ اعض -3ؼ

 ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾضض نؿاٜا عٓز صٚطاٜٕٛ .......... ٚمح ؟  -ؼ

اييت متٮ ايؿنا٤ بعطضٖا  إٔ املتطٛع نايظٖض٠..................................       يسى الصاعس اهلٍدي طاغوز -1

 الريَ يٍرزوُ أٌفطّي ملطاعدة اآلخسيَ وخدوة اجملتىع   ا األفسادوِكر ٚخزَتٗا ا٭خرل٠ إٔ تكزِٜ ْؿغٗا إيٝو

يف ْؾاطات خرل١ٜ تتنُٔ عٓقض ا٫يتظاّ  إٔ ايتطٛع ٖٛ ا٫نضاط .....................يسي )زوشازيوُ( -2

 ؾايتطٛع ٖٛ إعطا٤ ايٛقت ٚاملاٍ ٚتؿنٌٝ ايقاحل ايعاّعٓز سز ايؾدك املتطٛع  ـٚميتز ْؿعٗا ٫ٚ ٜك

 يتطي باجلودة  ؾضض نؿا١ٜ ي٘  بعز تُٟٓٛ   --أ    -:عٌُ ايتطٛعٞ عًٞ أْ٘ٚ ٜٓعض يً -3

بهاٌَ أصارت٘ ٚرٕٚ َكابٌ َٔ ٚاقع إمياْ٘ ٚاْتُا٥٘ ٚإسغاع٘  يقوً بْ اإلٌطاُ بصكن فسدي او وؤضطي - ب

 ٚؼغني سٝاتِٗ قتغبا ا٭دض عٓز اهلل بٗزف َغاعز٠ اٯخضٜٔباملغ٦ٛي١ٝ 

 يًعٌُ ايتطٛعٞ قِٝ عزٜز٠ .. ٚمح بج٬ث١ أَج١ً  -( ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ ؼ١ُٖٝ أْاقؿ ث٬ث١ َٔ ق١ُٝ )   -4 -ؼ

  ٚايغعٞ إيٞ ت١ُٝٓ اجملتُع ٚتكزَ٘يًؿ٦ات  ٚايؾضا٥ح ا٫دتُاع١ٝ قزٚر٠ ايزخٌ  تًب١ٝ ا٫ستٝادات ا٭عاع١ٝ 1

 ٌ غرل اشلارف يًضبح(ق١ُٝ ) ايعطا٤ ٚا٫ْتُا٤ ٚاي٤٫ٛ  ٚايعُ َجٌٚقٛص١ٜ يف اجملتُع    تضعٝذ قِٝ أعاع١ٝ 2

 يز٣ ايؾباب ٜضعذ يف ْؿٛعِٗ  ايتٛاطٕ بني ايضٚح ايؿضر١ٜ ٚاؾُاع١ٝ                                               ْؾض ثكاؾ١ ايتطٛع 3

 ت١ُٝٓ ؽدق١ٝ  ايؾباب عًٞ  اٱٜجاص ٚإْهاص أيشات ٚخز١َ اجملتُع . 4

 عات احمل١ًٝ ٚنشيو  ايؾباب َجٌ َؾه١ً ايبطاي١ ٚاملدزصات ٚاؾضمي١ اجملتُ  اؿز َٔ املؾانٌ اييت تعاْٞ َٓٗا 5

 ا٭عض٠ ٚاملزصع١ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ يف تضعٝذ قِٝ ايتطٛع ْٚؾض ثكاؾت٘ نزٚص   ٜعهػ ايزٚص ايشٟ تًعب٘ 6

 ض١ٝ٥ ........ اخل  ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ  املهتٛب١ ٚاملغُٛع١ ٚاملٚامل٪عغات ايتع١ًُٝٝ املتعزر٠ ٚاملتٓٛع١  ٚ                 

 ميٝظ عًُا٤ ا٫دتُاع بني ؽهًني َٔ اؽهاٍ ايتطٛع ... ريٌ عًٞ سيو   -- 5ؼ

 ايعٌُ ايتطٛعٞ را٥ُا َكقٛر ................. )            (   -1عًٌ فش١ أٚ خطأ         -ؼ

صعٗا ا٭ؾضار اعتذاب١ يعضٚف ٜكقز ب٘  املُاصعات ايتطٛع١ٝ اييت ميا  --   ايغًٛى ايتطٛعٞ غرل املكقٛر  -1  

 ايظ٫طٍ إععاف دضٜح اٚ إْكاس  ؽدك غضٜل  أٚ َٓهٛبني َجٌإْغا١ْٝ  طاص١٥ أٚ ملٛاقـ

أٚ ايزاؾع ايزٜين أٚ نٌ سيو  َعا رٕٚ  ٖشٙ املُاصعات ايتطٛع١ٝ تٓبع َٔ   ايؾعٛص اٱْغاْٞ أٚ املٛقـ  ا٭خ٬قٞ 

 اْتعاص ٭ٟ َكابٌ َارٟ

 ٖٚٛ  املُاصعات  ايتطٛع١ٝ ايٓاػ١ عٔ اٱميإ بأ١ُٖٝ ٖشا ايعٌُ ٚمضٚصت٘     ر ايؿعٌ ايتطٛعٞ املكقٛ -2

 ٫ٜٚاتٞ ْتٝذ١ ؿٛارخ طاص١٥ ٚإمنا ٖٛ عٌُ قا٥ِ بشات٘                                                        

 ٚاملؾاصن١ ايعن١ٜٛ ؟ ْاقؿ أْٛاع املؾاصن١ يف ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ ؼ  َٝظ بني املؾاصن١ املع١ٜٛٓ  -6ؼ 

املؾاصن١ 

 املع١ٜٛٓ

  عٛا٤ بايتؾذٝع اٚ ايزؾاع عٓ٘ اٚ ايتعضٜـ ب٘ عٔ طضٜل ايزعِ املعٟٓٛ يًُؾضٚع اـرلٟ

 ٚاييت تعز  ْٛع َٔ  ايزعا١ٜ غرل املباؽض٠ يًعٌُ ايتطٛعٞ يف احملاؾٌ ايعا١َ                

 جناح االعماه اخلرييةٕ املاٍ ميجٌ اسز َكَٛات ال ٖٚٞ رعِ املؾاصٜع اـرل١ٜ باملاٍ املؾاصن١ املاي١ٝ

املؾاصن١ 

 ايعن١ٜٛ

َٔ خ٬ٍ اْتغاب٘ ٭سز امل٪عغات اـرل١ٜ  إ ٜهٕٛ ايؿضر عنٛ  ؾعاٍ يف ا٫عُاٍ ايتطٛع١ٝ 

 َٔ ادٌ خز١َ اجملتُعٖٚشا ٜتطًب بشٍ اؾٗز ٚايتنش١ٝ بايٛقت  ٚايتؿهرل 
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صع١ اسنض منٛسز يًعٌُ ايتطٛعٞ راخٌ املز -7ؼ  اصز املزصع١ ... ٜهتؿٞ بج٬ث١ مناسز خٚ

تٓعٝـ اؿزا٥ل ٚطصع أؽذاص راخٌ املزصع١                            -1               أ٫ٚ ايعٌُ ايتطٛعٞ  راخٌ املزصع١ َجٌ 

 صعِ يٛسات دزاص١ٜ تظٜٔ املزاصؼ ٚ -4أعُا ايزٖإ                                      -3    أعُاٍ تٓعٝـ املزاصؼ  -2

   اماؾ١ بعض ايزصدات يًط٬ب عًٞ ايعٌُ ايتطٛعٞ -2طٜاصات ٚسؿ٬ت يزٚص املغٓني ٚا٫ٜتاّ   -1      ثاْٝا خاصز املزصع١ 

 طٜاص٠ اؾُعٝات ٚامل٪عغات ايتطٛع١ٝ ٚاـرل١ٜ يًتعضف عًٞ أٖزاؾٗا ٚاْؾطتٗا  -4

 دات اـاف١ ا٫ٖتُاّ با٫طؿاٍ املضم٢ ٚاملعاقني ٚسٟٚ ا٫ستٝا -5

 
 

 

 عضف ايعٌُ اؿض يف  م٪ َا رصعت َع ؽضح َا ٜتنُٓ٘ ٖشا ايتعضٜـ  ؟       -1ؼ 

 ٚاملع١ٜٛٓ املار١ٜ ٚا٭رب١ٝ كضدات٘ إيٝ٘ ٚتعٛر فاسب٘ ع٢ً َغ٦ٛيٝات٘ عب٤ ٜكع اختٝاصٟ عٌُ اؿض ٖٛ  ايعٌُ

 ْغتٓتر َٔ ٖشا ايتعضٜـ إٔ ايعٌُ اؿض 

 َٔ ٜكّٛ ب٘ أٚ تؿضم٘ عًٝ٘ ظضٚف ايغٛم  اٖتُاَات سغب أٚ عز٠ فا٫ت  ٚاسز فاٍ ؾ٢ ٜهٕٛ ع٬ُ قز --1

  ٜهٕٛ يف َقٓع أٚ َعٌُ أٚ َهتب إْتادٝا اٚ خزَٝا أٚ َٗٓٝا اٚ سٖٓٝا أٚ ؾٓٝا  قز ٜهٕٛ ع٬ُ -2

 ٜعتُز عًٞ ايتذضٜب أٚ ا٫عتكضا٤ أٚ ا٫عتٓباط    -3

 ايعضض ٚايطًب ٚا٫َهاْات املتاس١  َجٌٌَ ايغٛم ٜتأثض بأسز عٛا قز ٜهٕٛ  يف ايعار٠ ع٬ُ تٓاؾغٝا  -4

 دٗزٙ َٚاي٘ اـال ٜٚغتجُض ؿغاب٘ بٓؿغ٘ ب٘ ٜكّٛ ايؾدك -6 خاف١ أٚ سه١َٝٛ عٛا٤ د١ٗ أٟ ٜتبع ٫ --5 

 ق٬تِٗ ؾ٢ اؿضؾٕٝٛ ايعُاٍ , َتذضٙ ؾ٢ ايتادض َجاٍ ٖشا  ايعٌُ َٔ ممهٔ صبح أقق٢ ع٢ً اؿقٍٛ ؾ٢

 اـاف١ عٝارت٘ ؾ٢ ٚايطبٝب ,اـال َهتب٘ ؾ٢ ٚاحملا٢َ

 اعتدًك ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف  ب١٦ٝ ايعٌُ اؿض   ؟      -2ؼ 

 تعتُز ْغب١ ايعٌُ اؿض يف اجملتُع عًٞ عز٠ اعػ ٖٚٞ 

                      ايتهٓٛيٛدٝا املتٛؾض٠                                           -3 قزصات ٚ تؿن٬ٝت ايغهإ -2ايؿضل اييت تٛؾضٖا ايب١٦ٝ     -1

 ايزميٛدضاؾٝا ا٫دتُاع١ٝ -6املــــ٪عغات                           -5                    َغتٟٛ ايُٓٛ ا٫قتقارٟ ٚايجكاؾ١  -4

 تًعب اؿاي١ ا٫قتقار١ٜ رٚصا اعاعٝا يف مماصع١ ايعٌُ اؿض ......... ْاقؿ سيو   -3ؼ

 تقارٜإ اعاعٝإ ٜ٪ثضإ عًٞ ب١٦ٝ ايعٌُ اؿض ....... ٚمح ؼ سٖب بًٛ ايٞ إٔ ٖٓاى عا٬َٕ اق

 .... ٜ٪ثضإ عًٞ ب١٦ٝ ايعٌُ اؿض ُٖاايٞ إ ٖٓاى عا٬َٕ اقتقارٜإ اعاعٝات ) بًٛ (ؾكز سٖب

 )ايتػرلات ايتهٓٛيٛد١ٝ  -1

ٚخًكت يهدل٣ ؾٗٛ ٜض٣ إٔ تًو ايتػرلات قز سزت   َٔ َظاٜا ايؾضنات ا ٚتػرلات  ايب١٦ٝ ايقٓاع١ٝ....... -2

 ٫ٕ بكا٥ٗا مل ٜعز َعتُزا عًٞ ايعاٌَ ا٫قتقارٟ ٚسزٙ ؾضل اؾنٌ يًؾضنات ايقػرل٠
 ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ ت٪ثض بؾهٌ اعاعٞ يف عًٛى ايعٌُ ................ ٚمح سيو   -4ؼ

 ايع٬ق١ ٚثٝك١ بني  ايكِٝ ٚثكاق١ ايعٌُ...................... بضٖٔ عًٞ سيو  -ؼ

 بني ايكِٝ  ايجكاؾ١ٝ ٚعًٛى  ايعٌُ   ............ٚمح سيو  صبط راؾٝزعٕٛ -ؼ

 ٚمع  راؾٝزعٕٛ ص٩ٜتني  ؼزر ايع٬ق١ بني ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ ٚعًٛى ايعٌُ   أنز فزم ايعباص٠ -ؼ

 ص٩ٜتني عاَتني  ٚيف ظٌ ٖشا ايطضح  وزر )راؾٝزعٕٛ (ت٪ثض ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ عًٞ عًٛى ايعٌُ  

 ُٖٚا             عًٛى ايعٌُٚ    ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ...........  ؾُٝا ىك ايع٬ق١ بني .... 
  ٚاييت تكّٛ عًٞ ؾضمٝتني ُٖاٜؾضح ؾٝٗا ايغُات  ايٓؿغ١ٝ ايه١ًٝ يع١ًُٝ ايؾضان١  ايض١ٜ٩ ا٭ٚىل

 املغتٟٛ ايهًٞ -2 املغتٟٛ ايؿضرٟ -1

تضٟ إٔ ايؿضر ايشٟ ٜتُتع بكِٝ ايؾضان١ عٝهٕٛ 

 أنجض قزص٠ عًٞ ايتعبرل عٔ عًٛنٝات ايعٌُ اؿض
 ٖ٪٤٫ ا٭ؾضار  َجٌتض٣ أْ٘ نًُا سار 

  ت اجملتُعطارت تٛدٗايف اجملتُع   

 مٛ ايؾضان١ ٚايعٌُ اؿض
 

 ايض١ٜ٩ ايجا١ْٝ 

 اييت تؿضض ْؿغٗا عًٞ اجملتُع عٛف  إٔ ايكِٝ ٚاملعتكزات ٖٚٞ ايؾضع١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تؿذلض

 قِٝ َٚعتكزات ٖ٪٤٫ ا٭ؾضار أْؿغِٗ عٔبقضف ايٓعض ت٪ثض عًٞ عًٛنٝات ايعٌُ اؿض 
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عكب يف م٤ٛ  َتطًبات ايعٌُ اؿض  َٔ ايتدطٝط  - -5ؼ 2017َا رصعت    خ   ع  ايغٛرإ  

 2017عكب يف م٤ٛ َا رصعت    خ   ع  ايغٛرإ   َتطًبات ايعٌُ اؿض  َٔ ايتدطٝط  - -6ؼ

 أ٫ٚ : ايتدطٝط                                                         

 َٔ ِٖ ايع٤٬ُ  َٚاسا ٜضٜزٕٚ ؟ ؼزٜز ايغٛم .1

 نٝـ ميهٔ تكزِٜ نٌ َا ٜضغب٘ ايع٤٬ُ ٚبأٟ أٚي١ٜٛ ؟ ؼزٜز ا٫ٚيٜٛات .2

 نٝـ ميهٔ رؾع املاٍ ايهايف يزعِ خط١ ايعٌُ؟ َغا٥ٌ ايتٌُٜٛ .3

 ٌٖ ميهٔ اعتكزاّ طاقِ عٌُ َٔ عٛم اٚ ؽضنات َٓاؾغ١؟ طاقِ ايعٌُ .4

 ٌٖ ايتٓعِٝ َقُِ  يٝنُٔ اؾٛر٠؟ راص٠ايتٓعِٝ ٚا٫ .5

 نٝـ ميهٔ ايكٝاّ باحملاعب١ عًٞ ا٭َٛاٍ ؟ اراص٠ ايتٌُٜٛ .6

 ثانيا : األداء
 نٝـ  ميهٔ ؼكٝل اؾنٌ املدضدات باقٌ ايتهايٝـ ؟ سغاب ايتهًؿ١ ٚايهؿا٠٤  -1

 نٝـ ميهٔ إٔ تتٛا٤ّ  َع ايع٤٬ُيف ايغٛم؟ املــــٛا٤َــــــــــــــــــــ١ -2

 ؼتاز  ملعضؾت٘ ؾعًٝا؟ َٟا يش كا٤ عًٞ ْؿػ خط ا٭را٤اٱب -3

 نٝـ ميهٔ إظٗاص أعًٛب اٱراص٠ اؿهِٝ ايشٟ ْتبع٘ نتٓعِٝ  ؟ ايؾؿاؾ١ٝ ٚاحملاعب١ -4

 نٝـ ميهٔ ايكٝاّ بايعٌُ اؾُاعٞ يتشغني ايدلاَر؟ ايتدطٝط ا٫عذلاتٝذٞ -5

 تتعزر َظاٜا يعٌُ اؿض .......اسنض عت١ َٓٗا  ؟   -7ؼ

 ٜقبح فاسب قضاصٙ 2 بسًُ٘ ٜٚعٌُ َا ووكل  1

 ٜغتطٝع إراص٠ ايعٌُ يف املٓظٍ 4 ٜٓعِ عاعات ايعٌُ بٓؿغ٘ 3

 هز املتع١ يف إٔ ٜهٕٛ َغ٫ٛ٦        عٔ عًُ٘ 6 ٜعطٝ٘ ايعٌُ اؿض ايجك١ بايشات 5

 قزّ منٛسز َكذلح يهٝؿ١ٝ تقُِٝ منٛسز ملؾضٚعو املغتكبًٞ   ؟   -7ؼ

 كطط ٖٝهًٞ ٜتنُٔ ايعٓافض ايتاي١ٝ  منٛسز عٌُ ػاصٟ ٜؾب٘

 ؽضا٥ح ايع٤٬ُ اييت ٜتِ تكزِٜ اـز١َ شلِ  -1

 ايكِٝ املكذلس١ َٔ خ٬ٍ ايُٓٛسز ؿٌ َؾه٬ت ايع٤٬ُ ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ  -2

 اعتزا١َ ايع٬قات َع ايع٤٬ُ  -3

 َقارص ا٫ٜضارات يًُؾضٚع  -4

 
 

 

  ٚمز سيو يف م٤ٛ َا رصعت     ايعًُٞ بايبشحا نبرل اٖتُاَا املتكز١َ ايزٍٚ تٗتِ -1ؼ 

 ٚايغًٛن١ٝ ٚايؿهض١ٜ ايع١ًُٝ أبٓا٥ٗا صت ا قز يف تهُٔ ا٭َِ عع١ُ إٔ اصنٗا ٱر 1

 ؽعٛبٗا, صؾا١ٖٝ ؼكٝل ٚ ٚتطٛصٖا, ايزٍٚ, يت١ُٝٓ أعاع١ٝ ٚرعا١َ ,خقب َٝزإ ايعًُٞ ايبشحٚ 2

 ايزٚي١ٝ َهاْتٗا ع٢ً اٚحملاؾع١

 ملؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ اجملتُع بقؿ١ عا١َ.تغتدزّ تًو ايبشٛخ يف  َعاؾ١ ا 3

 .ٚسزٖا ايطبٝع١ٝ ايعًّٛ َٝارٜٔ ع٢ً قافضا عًٞ  ٜعز ملٚ ايعًُٞيشيو تٓٛعت فا٫ت ايبدح 

 ٖٓاى عز٠ عبٌ يتشكٝل ايبشح ايعًُٞ يًُغا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ....... ٚمح سيو  - 2ؼ

ُؾه٬ت ايت٢ تٛاد٘ اجملتُع َٔ خ٬ٍ ا٭عاخ ٚايزصاعـات  يً تكزِٜ املؾٛص٠ ايع١ًُٝ ٚاؿًٍٛ ايع١ًُٝ ٚ ايع١ًُٝ 1

 ايت٢ تتطًب إعزارٖا دٗات سه١َٝٛ  أٚ أ١ًٖٝ .

 ٚتطٜٛعٗا يت٥٬ِ ايعضٚف احمل١ًٝ ـز١َ أغضاض ايت١ُٝٓ .  ْكٌ ايتك١ٝٓ اؿزٜج١ ٚاملؾاصن١ ؾ٢ تطٜٛضٖا 2

 ص ٚاٱعتؿار٠ َٔ ايزصاعات ايغابك١ .ٚايبعز عٔ ايتهضا صبط ايبشح ايع٢ًُ بأٖزاف ايزٚي١ ٚخطط ايت١ُٝٓ 3
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 ع٢ً إدضا٤ ايبشٛخ ا٭ف١ًٝ عٔ طضٜل إؽضاى ايط٬ب  ت١ُٝٓ دٌٝ َٔ ايباسجني املتُٝظٜٔ ٚتزصٜبِٗ 4

 ؾ٢ تٓؿٝش ايبشٛخ ايع١ًُٝ                                                                                       

 2017عز٠ َكَٛات ............... بضٖٔ عًٞ سيو  خ  ع   ايغٛرإ  يًبشح ايعًُٞ  -3ؼ 

 يتذٗٝظ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ املتن١ُٓ    تٛؾرل املٛاصر املاي١ٝ  ايهاؾ١ٝ 1

 ٚغرلٖا  ( ٚٚعا٥ٌ ا٫تقا٫ت اؿزٜج١ ----ٚأرٚات عج١ٝ ---- أ٫دٗظ٠ٚ  ---ٚختدلات   ---)َضاؾل                               

 , ٚايهؿا٤ات ايبؾض١ٜ املٓاعب١ جملاٍ ايعٌُ . ايهٛارص ايؿ١ٝٓ تزصٜب 2

 ٚايعٌُ ع٢ً اعتكطاب ايعكٍٛ املٗادض٠ ي٬عتؿار٠ َٔ خدلاتٗا ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ  اٱعزار اؾٝز يًدلاَر ايتزصٜب١ٝ 3

 ات٘ .ٚخطٛ  ٚاملٓع١ُ يعًُٝات٘اي٬ط١َ يتطٜٛض ايبشح ايع٢ًُ  تطٜٛض ايتؾضٜعات ٚايغٝاعات اؿاط١َ 4

 ؾ٢ م٤ٛ ؾُٗو يًبشح ايع٢ًُ نٝـ ميهٔ تٛظٝؿ١ ـز ١َ قناٜا ايت١ُٝٓ  -4ؼ 

 . نٝـ ٜتشكل سيو ……ٜغع٢ ايبشح ايعًُٞ ايٞ صؾع نؿا٠٤ ايؿضر ايعاٌَ  -ؼ

 ٚنشيو ايع١ًُٝ باجملتُع امل٪عغاتٚٚاملضانظ ٚاشل٦ٝات ا٭دٗظ٠ ٚبني ايزٚي١ بني ايق١ً تٛثٝل مضٚص٠ -1

 .َقض يف ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫قتقار١ٜ, ايت١ُٝٓ تٓؿٝش  خط١ ؽ٦ٕٛ ع٢ً ايكا١ُ٥ اٱراص١ٜ تايٛسزا بني         

 اؾزٜـز٠ ٚثـٛص٠   املـتػرلات  َع ايتعاٌَ ع٢ً قارص٠ بؾض١ٜ نٛارص يتٛؾرل يًعُاي١ اؾٝز بايتدطٝط ا٫ٖتُاّ - 2

 .املغتُض ايتعًِٝ ٚتطٜٛضخطط رعِ, ٖش٠ ايهٛارصؾ٢ َٔ ٫عتؿار٠اٚ اٱْذلْت ٚؽبهات املعًَٛات

 يكٝاؼ ا٭را٤ َعٝاص١ٜ َكاٜٝػ ٚفٝاغ١ إعزار طضٜل عٔ إْتادٝت٘ ٚطٜار٠ ايعاٌَ ايؿضر نؿا٠٤ َغت٣ٛ صؾع - 3

ِ  سيـو  َع ٜٚتٛاطٕ      يتشكٝـل  ٚتٓؿٝـشًا, َٚتابعـ١   ؽطٝطـًا,  ٚاٱراصٟ ٚاؿـضيف,  املٗـين,  ايتـزصٜب  عٝاعـات  رعـ

 ٜغتدزَٗا ييتا اؿزٜج١ ا٭دٗظ٠ ٚبني ايعاٌَ, بني ٚايتٛاؾل ايتهٝـ,

 ع٢ً تكّٛ اٱْتاز ٱراص٠ دٝز٠ ْعِ ٚمع - 4

 ايب١٦ٝ ع٢ً اؿؿاظ َع ٚايتؾطٝب عٝقٓتاي ٚع١َ٬  عًُٝات ايكٝاع١ٝ َٛافؿات٘ ٚؼزٜز املٓتر دٛر٠ أعاؼ  -أ

  ا٭را٤ يف اٱتكإ ع٢ً يتأنٝزا  -ب

 .ايعٌُ يف ٗارٚا٫دت اؾز ٚصٚح ٚاٱبزاع ا٫بتهاص ْظع١ ٚتزعِٝ صٚح املٓاؾغ١تزعِٝ  -ز

 ٚؽبهات ايهُبٝٛتض اعتدزاّ ع٢ً تكّٛ اؿزٜج١ ٚاملعًَٛات يًبٝاْات قٛاعز بإْؾا٤ ا٫ٖتُاّ -  5

 يًتعاٌَ َع ناؾ١ ا٫ْؾط١  ؾاملعًَٛات ٖٞ يػ١ ايعقضٚاملتكز١َ  ايع١ًُٝ ٚايٛعا٥ٌ املعًَٛات,  

  ٚكتًـ اجملا٫ت ؾن٬ عٔ رعِ ع١ًُٝ اؼاس ايكضاص                                                                                       

 

 

 ؟ 2008سزر َؿّٗٛ ايعٛمل١ يف م٤ٛ َارصعت َع ؽضح َا ٜتنُٓ٘ ايتعضٜـ  خ  ع  رٚص أٍٚ     1 -ؼ

   ١َ ايعٛمل١ تتٓٛع ايجكاؾ١ راخٌ َٓعٛ -2       ؼزخ ايعٛمل١ ْتٝذ١  يتدطٝط َغبل  -1عًٌ فش١ أٚ سطأ           -ؼ

 ايعٛمل١ ٢ٖ سض١ٜ اْتكاٍ ا٭ؾهاص ٚا٫ػاٖات  ايك١ُٝٝ ٚ ايغًٛنٝات ٚا٭سٚام بني ايجكاؾات 

   ٘ ٚتتؾـاب٘ ؾٝـ٘ ْعـِ     ٢ٖٚ ع١ًُٝ ٜتشٍٛ َٔ خ٬شلا ايعامل نً٘ إىل فتُع ٚاسز تتعزر ثكاؾاتـ٘ ٚسنـاصات

 اؿزٜج١ ا٫قتقار ٚايغٝاع١   ٚايع٬قات ايزٚي١ٝ ٚا٫عتُار ع٢ً ْعِ ا٫تقاٍ 

 ٚميهٔ ؽضح ٖشا ايتعضٜـ َٔ خ٬ٍ ايٓكاط ايتاي١ٝ :  

تطٛص يف ٚعا٥ٌ ا٫تقا٫ت  ْتٝذ١ٚإمنا ؼزخ بتدطٝط َغبل ٫ ؼزخ  أٟ ٚتًكا١ٝ٥   ايعٛمل١ ع١ًُٝ َغتُض٠ -1

  ٚاملٛاف٬ت بني ايؾعٛب ٚفٛص ا٫ستهاى ايجكايف بٝٓٗا عٔ طضٜل ايػظٚ أٚ اشلذض٠

( ْعِ اؿهِ )ٚ(  اٱْتاز ))     إسزاخ فٛص َٔ ايتؾاب٘ يف أمناط ٖٞ  ٙ ايع١ًُٝ )يًعٛمل١(ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥ شلش  -2

 سٝح تتٓٛع٫ ًٜػٞ ا٫خت٬ؾات يف ايجكاؾ١     ايتؾاب٘  ٚيهٔ ٖشا  (,,,,ا٫عت٬ٗى)ٚ(ايتذاص٠ )ٚ(اٱراص٠ )ٚ

  . ايجكاؾات راخٌ َٓع١َٛ ايعٛمل١

 ؼ يًعٛمل١ َظاٜا٠ َتعزر٠ بضُٖٔ     خ  ع ايغٛرإ  2012ع  َقض رٚص أٍٚ  سزر اثٓني  َٔ َظاٜا ايعٛمل١    خ   -2ؼ

 َٔ خدلات ايؾعٛب ا٭خض٣ ا٫عتؿار٠  -1

 ٚاملغاٚا٠ بني اؾٓغني سٍٛ اٱف٬ح ٚسكٛم اٱْغإ رٚيٝا  املطضٚس١ا٭ؾهاص  بعض  ا٫عتؿار٠ َٔ -2
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 ٬َسك١ صنب ايتكزّ بٲْؿتاح عًٞ ايعامل ٚيهٔ عًٞ ايؾعٛب إٔ  -3

 إٔ تؿكز ٖٜٛتٗا ايزاخ١ًٝ أخش ٚتعطٞ يف ع٬قات بٓا٠٤  رٕٚت -أ

   با٫ثاص املدتًؿ١ يًعٛمل١ تهٕٛ ع٢ً ٚعٞ  -دـــ ـ   ا٭عػ ايت٢ تكّٛ عًٝٗا  ثكاؾ١ اجملتُع  ٫تؿضط يف -ب 

 2016ت٪رٟ ايعٛمل١ ايٞ تعُٝل بعض فٛص ايتبأٜ يف َغت٣ٛ ايت١ُٝٓ .... سًٌ ايعباص٠ خ ع رٚص أٍٚ  -3ؼ

 اين فى مشتىى التنمًة التب -1

 سٝح  ت٪ر٣ إىل تعُٝل فٛص ايتبأٜ بني رٍٚ ايؾُاٍ ٚ رٍٚ اؾٓٛب ؾ٢ َغت٣ٛ ايت١ُٝٓ

 ايًشام بزٍٚ ايؾُاٍ  تؿؾٌ رٍٚ اؾٓٛب  ؾ٢ -ب                 ٚتتكزّ بؾهٌ َشٌٖ  تظرار ايؾُاٍ يف  ايػ٢ٓ  -أ

تٓـار٣ رٍٚ  ٚيـشيو   هٓٛيٛدٝا َٔ ْاسٝـ١ أخـض٣ (  ٚؽًـ ايت -) ٫نؿاض َعز٫ت ايُٓٛ ا٫قتقار٣ َٔ ْاس١ٝ 

 اؾٓٛب بنضٚص٠ إقا١َ ْعاّ رٚىل دزٜز ٜكضب بني ايزٍٚ ايػ١ٝٓ ٚايزٍٚ ايؿكرل٠ .

 2008ا٫دتُاعٞ يف َٝزإ   ا٫عت٬ٗى ريٌ مبجايني عًٞ إٔ ٖٓاى بعض ايعٛاٌَ اييت تغاعز عًٞ ايتٓاؾػ  -4ؼ 

 2016يف سز سات٘ عكب يف م٤ٛ َا رصعت  خ ع رٚص ثإ  يف ظٌ ايعٛمل١ ٜتشٍٛ اٱعت٬ٗى ايٞ ق١ُٝ -ؼ

 انتشار النزعة االستهالكًة  -2

   سٝح ٜتشٍٛ ا٫عت٬ٗى  ايٞ ق١ُٝ ؾ٢ سز ساتٜ٘قاسب ْؾض ثكاؾ١ ايعٛمل١ اْتؾاص قِٝ ا٫عت٬ٗى  

 ٚيهٔ  ايعٛمل١ تؿضض ع٢ً ايبؾضفشٝح إٔ اٱْغإ ٫بز ٚإٔ ٜغتًٗو يغز سادات٘ ا٭عاع١ٝ 

 . بٌ تتذاٚط اؿادات  ايهُاي١ٝ اٜنا تتذاٚط ساداتِٗ  ا٭عاع٫١ٝعت٬ٗى فٛصًا َٔ ا

 ايعٛاٌَ ايت٢ تغاعز ع٢ً ايتٓاؾػ ؾ٢ َٝزإ ا٫عت٬ٗى يف ايعٛمل١ ٖٚٓاى بعض

 ؾهًُا أؽبع ايؿضرسٝح ٜٓزؾع ا٭ؾضار إىل تكًٝز بعنِٗ ايبعض يف َٝزإ ا٫عت٬ٗى   ايتكًٝز  1

 . صغب١ اعت٬ٗن١ٝ هز ْؿغ٘ أَاّ صغب١ أخض٣                                                        

 ايتكزّ ؾ٢ ؾٕٓٛ ايزعا١ٜ ٚاٱع٬ٕ ٚأعًٛب عضض ايغًع  2

 ؾشب ا٭ؾضار إىل عامل ا٫عت٬ٗى . سٝح تغتدزّ ايؿٕٓٛ ٚايزعا١ٜ  نٌ فٛص اٱغضا٤                     

 تُاع١ٝ ا٫صتباط بني ا٫عت٬ٗى ٚاملها١ْ ا٫د 3

 سٝح ميٌٝ ايٓاؼ إىل إعطا٤ َها١ْ أع٢ً ملٔ ٜغتًٗو أنجضٖٚٓا ٜتشٍٛ ا٫عت٬ٗى ايٞ صَظ يًُها١ْ

 اعتٓتر أعباب عضع١ اْتؾاص ا٫ْذلْت ؟  -ؼ                اسنض ث٬ث١ َٔ أعباب عضع١ اْتؾاص ا٫ْذلْت  -5ؼ

                                                                                                                                  , ٚؾٝـزٜٛ  ٚإساع١ , ٚتًؿاط  ٚفشـ , ٚف٬ت نتب   َٔايٛعا٥ٌ اٱع١َٝ٬ ا٭خض٣ بني خقا٥ك   ا٫ْزَاز ٚايؾٍُٛ -1

 ست٢ ايٞ انجض  ايزٍٚ اْػ٬قا سٝح ٚفًت إىل نٌ بٝت ؾ٢ ايعامل         : ا٫ْتؾاص -2

 َٚقزص املعًَٛات .  املؾاٖز سٝح أسزثت ؽبه١ ا٫ْذلْت ْٛعًا َٔ ايتؿاعٌ بني:   ايتؿاع١ًٝ -3

 . ٚأصخك ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ ؾ٢ ايعاملايٓكٌ , ٚايتدظٜٔ سٝح ٜعز َٔ أعضع , عٗٛي١ ا٫تقاٍ     -4

 ــ ٜغِٗ ايبح ايؿنا٥ٞ يف اسزاخ تػٝرل ًَُٛؼ يف اجملتُع .........بني سيو 6عـ٢ 

 ٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠ ........  يًؿنٝات تأثرل عًيب ٚاخض اهابٞ عًٞ اجملتُعات عً -ؼ

 ًَُٛؼ  يف إسزاخ تػٝرلؾكز اعِٗ رخٍٛ ايبح ايؿنا٢٥ يف  َععِ ايبٝٛت إٕ مل ٜهٔ نًٗا   -1

 , ٚأؾهاصٙؾ٢ بٓا٥٘ , ٚٚظا٥ؿ٘ , َٚعتكزات٘ , ٚقُٝ٘  يًُذتُع                                                    

 )ايتاثرل ا٫هابٞ(ؾُٓ٘ َا طار َٔ تطٛص , ٚتكزّ اجملتُع   -2

 ()ايتاثرل ايغًيب  َٚٓ٘ َا طار َٔ إعاق١ , ٖٚزّ اجملتُع , ٚمتظٜل , ٚتػضٜب قُٝ٘ , ٚثكاؾت٘           

 ٜٚتٛقـ سيو عًٞ ايطضٜك١ أٚ ا٫ي١ٝ اييت مت ايتعاٌَ بٗا يف اعتكباٍ اـطاب ايؿنا٥ٞ  -3

 .....ٚمح سيو يف م٤ٛ َا رصعت    عز اشلاتـ احملٍُٛ أسز ايٝات ايعٛمل١ٜ - -7ؼ

ايتًؿاط , ٚإ٫ْذلْت ٚ ايؿـٝػ بـٛى " ٚ ايهـاَرلا , ٚ "    ٜنِ  أنجض َٔ ٚع١ًٝ اتقاٍ  َجٌ:         اشلاتـ احملٍُٛ

ض ثكاؾـ١  ٜٚغاعز ايؾدك عًٞ  ايتٛافٌ َع أ٣ ؽدك ؾ٢ أ٣ َهإ يف ايعامل ٚإٔ ٜٓؾايبًٛتٛخ  , ٚايشانض٠ 

 َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ًَؿات املٛعٝك٢ ٚايؿٝزٜٛ , ٚا٭ؾ٬ّ 

 ٚأفبح ٚع١ًٝ ١َُٗ يٓؾض ثكاؾ١ ايضعب , ٚايعاطؿ١ , ٚتعظٜظ ثكاؾ١ ا٫عت٬ٗى , ٚغرلٖا .                      
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  سًٌ ٖشٙ ايعباص٠ –ٜظخض ايتاصٜذ ٚخاف١ ايغٝاعٞ بايعزٜز َٔ اؽهاٍ ايتطضف  -:1ؼ

 ٚاسز٠, يع١ًُ ٚدٗني ٚايعٓـ طا ايعباص٠  ايتطضفعًٌ فش١ اٚ خ -ؼ :

 األفكاز َجٌ عٔ  ا٫عتزاٍ ايبعز ٜعين ٚايشٟ ,ايتطضف أؽهاٍ َٔ بايعزٜز َٓ٘ ايغٝاعٞ ٫عُٝا ايتاصٜذ ٜظخض 

  الوضطية  واالعتداه، عَ تبعد اليت ٚاملشاٖب ,األفكاز وَ وغريِا والفاشية الصيوعية
ٕ  تتذاٌٖ اييت ايؿاع١ً ايغٝاع١ٝ ا٫طضاف  أِْٗ ٢ًع يًُتطضؾني ُٜٓعض ايغٝام ٖشا ٚيف  ٚصؾـض  سهِ ايكـاْٛ

 .اجملتُع يف ايتعزر١ٜ

 َتقـًب١, ٜٚغـع٢   أٜزٚيٛدٝـ١  عكا٥ـز  ع٢ً قا٥ِ َتذاْػ فتُع مٛ ٜغع٢ َا عار٠ املتطضف ٚايؾدك 

 ٚاخناعٗا, املعاصم١ قُع ع٢ً ٜٛاؾل اجملتُع ؾعٌ

  ٖٛٚ ٚيـٝػ  املٓطـل,  بكـ٠ٛ  ٜٚ٪َٕٓٛ بايتٓٛع, ٜكبًٕٛ شٜٔاي ا٭ؽدال ايضارٜهايٝني عٔ ٜتُٝظ بشيو 

 املٓبع ٖٞ املتقًب١ ا٭ٜزٚيٛد١ٝ ايعكا٥ز تًو إٔ إىل ا٫دتُاع املؿهضٜٔ, ٚعًُا٤ َٔ ايعزٜز أؽاص ٚقز ايتعقب,

ٔ  ,)اخل ..اٚا٭عـض١ٜ  اٚايزٜٓٝـ١,  يغٝاعـ١ٝ, ا اٚ ايؿهض١ٜ,: (بؾت٢  أْٛاع٘ ايعٓـ يعاٖض٠ ايض٥ٝػ ِ  َٚـ  ٜعـز  ثـ

 .اٯخض ٚاعتجٓا٤ أسزُٖا, َٓاقؾ١ ميهٔ ٫ ,ٚاسز٠ يع١ًُ ٚدٗني يعٓـٚا ايتطضف,

 سزر َؿّٗٛ ايعٓـ يف م٤ٛ َا رصعت ؟  -2ؼ

 ايعٓـ ظاٖض٠ عامل١ٝ َٓتؾض٠  -2            ايعٓـ ظاٖض ق١ًٝ  -1عًٌ فش١ أٚ خطأ َا ًٜٞ         --ؼ

 

 تعضٜـ ايعٓـ

 ,  مز ؽدك َا أٚ ؾع٬ًتٗزٜزًا عٛا  أٚ ايٓؿٛس ,  يًك٠ٛ ايبز١ْٖٝٛ  ا٫عتدزاّ ايعُز٣ 

َع١ٓٝ وتٌُ بؾهٌ نبرل إٔ ٜٓذِ  أٚ مجاع١ ق١ًٝ, أٚ مز فُٛع١ َٔ ايٓاؼ مز ايشات أٚ 

 أٚ ايكُع  أٚ ع٤ٛ ايُٓٛ عٓ٘ اٱفاب١ أٚ املٛت أٚ اٱمضاص ايٓؿغ١ٝ

ؾٗٞ تعز ظاٖض٠  تُعات ٚامنا تؾٌُ ناؾ١ اجمل ٫ تكتقض ع٢ً فتُع بعٝٓ٘ظاٖض٠ ايعٓـ عامل١ٝ  عامل١ٝ ايعٓـ

 أمناطّا ، وأضبابّا ، وأضاليبّا ، وتتعددبمداُ العامل تتهضص ؾ٢ كتًـ عامل١ٝ ٚ

  2017ايغٛرإ  تتعزر َغتٜٛات ايتطضف ....عًٌ فش١ فش١ اٚ خطا    -ؼ      فٓـ َغتٜٛات ايتطضف ؟  -3ؼ 

 3يًُتطضف    منٛسز ايٛطاص٠ صقِ  ؼ عًٌ فذ١ أٚ خطأ    تعز ايهضا١ٖٝ املطًك١  أسز ايغُات املعضؾ١ٝ

 بطضٜك١ َبزع١ ٚبٓا٠٤ايتأٌَ ٚايتؿهرل ٚإعتدزاّ ايعكٌ  باْعزاّ ايكزص٠ ع٢ًٜتغِ املتطضف  َعضؾ٢ 1

ملـٔ ىـايـ  صأٜـ١  أٚ ٜعاصمـ٘ أٚ     املطًك١  بؾز٠ ا٫ْزؾاع ٚاملبايػ١ ٚايهضا١ٖٜٝتغِ املتطضف  ٚدزا٢ْ 2

  ؾ٢ٗ نضا١ٖٝ َزَض٠ت  ست٢ يٲْغإ بقؿ١ عا١َ  مبا ؾ٢ سيو ايشا

 ب٬ َكزَات يٝزَض نٌ َا سٛي٘ . ٜٚتؿذض ايػنب                                                                     

 را٥ًُا إىل ايعٓـ . ٚميٌٝ عًٛن٘..............  با٫ْزؾاع١ٝ رٕٚ تعكٌٜتغِ املتطضف  عًٛن٢ 3

  َؿّٗٛ ايتطضف ٜؾرل ايٞزلات ايؾدك املتطضف  ؟ ٚمح َؿّٗٛ ايتطضف ..... َٛمشا  -4ؼ

 ٚمجٛر ايؾدك مجٛرًا, ساي١ َٔ ايتعقب يًضأ٣ تعقبًا ٫ ٜعذلف َع٘ بٛدٛر اٯخضٜٔـــ 

 ٫ٚ ٜؿتح سٛاص َع اٯخضٜٔ . ٫ٚ ٜضاعٞ  ظضٚف ايعقض٫ ٜغُح بض١ٜ٩ ٚامش١ ملقاحل غرلٙ  

 ٚايؿعاظ١ ؾ٢ ايزع٠ٛ -- ؾ١ْٛ ؾ٢ ا٭عًٛبٚاـ --ا يػًع١ ؾ٢ ايتعاٌَ   زلات ايؾدك املتطضفـــ 

 عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠ ..... ٜ٪رٟ ايتطضف ايٞ ؽعٛص ا٫ْغإ بايعظي١ ا٫دتُاع١ٝ  -5ؼ

٘  ٚايكِٝ ٚاملعاٜرل ٚاعايٝب ايغًٛى ايؾا٥ع١ ؾ٢ اجملتُع   ايتطضف ٖٛ اـضٚز عٔ ايكٛاعز ايؿهض١ٜ  ٜٚعـدل عٓـ

ؾـ٢ ؽـهٌ ؾـضر٣ أٚ    ٜٚزاؾع  عٓٗا بايعٓـ  ب٢ٓ قِٝ  َٚعاٜرل كتًؿ١ٜتأٚ بايعظي١  أٚ ايغًب١ٝ  أٚ ا٫ْغشاب 

 بٗزف إسزاخ ايتػٝرل ؾ٢ اجملتُع  ٚؾضض ايضأ٣ . مجاع٢

 َا ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٞ ايتطضف ايؿهضٟ ؟؟  -سزر املؿقٛر بايتطضف ايؿهضٟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؼ -6ؼ

ؾ٢ تٓاٍٚ ايبؾض يهاؾ١  ا٭َٛص اؿٝات١ٝ  ايشٟ ٜبتعز عٔ ا٫عتزاٍ , ٚايٛعط١ٝ , ٚايغُاس١  ٖٛ ايؿهض املتؾزر

 ض بأؽهاٍ َتعزر٠ عًٛى عٓٝـ بني بعض ايبؾ  َٚا ٜذلتب عًٞ سيو َٔ

  , َٚا  ٜقاسب٘ َٔ) ادتُاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ , ٚعٝاع١ٝ , ٚثكاؾ١ٝ , ٚر١ٜٝٓ ( ٭عباب  

 ع٢ً أَٔ َٚغتكبٌ ايٛطٔ تزاعٝات عًب١ٝ                                              
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عًٌ فش١ أٚ خطأ ايعباص٠ ٜٛفـ ايتطضف بأْـ٘   -7ؼ أعًٛب َػًل يف ايتؿهرل 

عزّ قزص٠ ايؿضر ع٢ً تكبٌ أؾهاص اٯخضٜٔ اسا ناْت ؽتًـ عٔ  ايتطضف أعًٛب َػًل ؾ٢ ايتؿهرل

 أؾهاصٙ  أٚ أؾهاص اؾُاع١ ايت٢ ٜٓت٢ُ إيٝٗا 

  )     (طضف ساتٝا .......... قز ٜهٕٛ ايعاٌَ املغبب يًت عًٌ فش١ أٚ خطأ  ٖشٙ  اشلباص٠    -8ؼ

ٜعٛر ـاف١ٝ  ايؾباب ْؿغ٘ َٚا تتُٝظ ب٘ بٓٝت٘ ايٓؿغ١ٝ  َٔ خقا٥ك  ايعاٌَ املغبب يًتطضف قز ٜهٕٛ ساتٝا 

 ا٫دتُاع٢ ايش٣ ٜعٝؿ ؾٝ٘ ؾن٬ عٔ ايٛعطَٚا تأثضت ب٘ تٓؾ٦ت٘ ا٫دتُاع١ٝ َٔ قبٌ ا٫عض٠ ٚمجاع١ ايضؾام 

  َٔ قبٌ اجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ا٫خض ٚتضادع ايتؿهرل ايٓكزٟ   ا٫عتع٤٬ ٚصؾض ٚايشٟ ٜزعِ ثكاؾ١

ٜٛاد٘ ايؾباب  ايعزٜز َٔ  ايتشزٜات اييت ػعً٘ غرل قارص عًٞ ا٫نضاط يف اجملتُع ٚتظٜز َٔ ؽعٛصٙ  -9ؼ

 بايعظي١ ا٫دتُاع١ٝ .................. اسنض ث٬ث١ َٓٗا 

 ٚػعً٘ غرل قارص عًٞ ا٫ْزَاز يف اجملتُع ؟  اسنض ث٬ث١ َٔ ايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايؾباب -ؼ

 اؾتكار ايؾباب يًكز٠ٚ ٚغٝابٗا ؾ٢ ايبٝت أٚ املزصع١ أٚ اؾاَع١ ............. اخل  -1

 معـ ثك١ ايؾباب ؾ٢ نجرل َٔ أدٗظ٠ ايزٚي١  َٚ٪عغاتٗا .  - 3       اؾٌٗ ٚع٤ٛ ايؿِٗ يًزٜٔ -2

  اٱسباط  -معـ اْتُا٤ ايؾباب ٭ٚطاِْٗ   -4

 تدل ايتؿاٚت  ايطبكٞ بني ؾ٦ات اجملتُع أسز أعباب ايتطضف........... أنز فزم ايعباص٠  ٜع -10ؼ

تٛيز عٓٗا  ايؿذ٠ٛ بني ا٭ٌَ ْتٝذ١ غٝاب ايعزاي١ ؾ٢ تٛطٜع ايزخٍٛ ,  ايتؿاٚت ايطبك٢ ايٛامح بني ؾ٦ات اجملتُع

 جملتىع ووؤضطاتْاالحباط عمي الصباب ويتحوه الي ضموك عدواٌي ٌاقي عمي اؾٝغٝطض  , ٚايٛاقع
  عًٌ فش١ اٚ خطا ايعباص٠ .. ضاؽ ايؿهضٟ َؿغز٠ يًؾباب ...............ايؿ -11ؼ

  عًٌ فش١ اٚ خطا ايعباص٠  أسز أعباب ايتطضف...........ٜعز ايؿضاؽ ايؿهضٟ  -ؼ

ؿهـضٟ  ؾإسا مل تؾػٌ ايؾباب مبا ٜٓؿع عٝؾتػٌ مبا ٫ ٜٓؿع ٫ٕ ايؿضاؽ اي ٖٛ َؿغز٠ يًؾباب ايؿضاؽ ايؿهض٣

 ؾتٛيز دشٚص تطضؾ١ٝيكبٍٛ نٌ ؾهض ٖزاّ َٚتطضف  ٜعز  أصض خقب١ يًؿهض اشلزاّ 

 ايقاحل ٚايعًِ ايٓاؾعٜقعب ْظعٗا إ٫ بايعٌُ  

 هب تهاتـ مجٝع امل٪عغات اجملتُع١ٝ ملٛاد١ٗ ايتطضف ٚايعٓـ . ٚمح عبٌ ؼكٝل  سيو  -12ؼ

 ملٛاد١ٗ ٖشٙ ايعاٖض٠ اقذلح عت١ طضم ٭١ْٚ ا٫خرل٠ . اْتؾضت ظاٖض٠ ايعٓـ ٚايتطضف يف اجملتُع املقضٟ يف ا -ؼ 

ٚتٛافٌ َع ايؾباب  ٚاَضاٖكني َـٔ قبـٌ ايعًُـا٤  ٚايـزعا٠  بـضٚح ا٭بـ٠ٛ  ٚا٭خـ٠ٛ ايضامـ١ٝ         ؾتح قٓٛات سٛاص   1

 يًتعبرل عُا هٝؿ ؾ٢ عكٛشلِ 

 . يٝؾٌُ إدابات , ٚس٫ًًٛ ٚعط١ٝ ملؾه٬ت ايٛاقع َٚغتذزات٘  ػزٜز اـطاب ايز٢ٜٓ 2

 يًُار٠ ايز١ٜٝٓ ايهاؾ١ٝ يتهٜٛٔ ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ املعتزي١ . تنُني املكضصات ايتع١ًُٝٝ 3

, ٚصٚح ايٓقٝش١ ست٢ ٫ هز ايؾباب طضم أخض٣ يًتعبرل عٔ ايٓكز ٚاملعاصم١ ست٢ ٫ٜهٕٛ  إؽاع١ دٛ اؿض١ٜ 4

 سذ١ يػضؼ بشٚص ايػًٛ ٚايتطضف .

 ع٢ً اعتباص فاسب٘ ؽدقًا َضٜنًا.باب بتٛاطٕ َٚٛمٛع١ٝ بني ايؾَعاؾ١  فٛص ا٫مضاف ا٭خ٬ق٢  5

 ايػًٛ, ٚايتطضف بأعًٛب ؽضع٢ ٚصٚح ؾهض١ٜ ع٢ً مٛ َعتزٍ .تؿٓٝز ؽبٗات  6

 فشٝش١  َٚكبٛي١ تٓاٍ ثك١ ايؾباب .إهار َضدع١ٝ  7

 ايؿت٣ٛ ؾ٢ ايكناٜا ايهدل٣ ع٢ً َغت٣ٛ ايزٚي١ أٚ اجملتُع .تٛسٝز َقزص  8

 ٛخ تتٓاٍٚ ؽبٗات ؾهض٠ ايػًٛ  , ٚايتطضف ٚايضر عًٝٗا ٚتٛؾرلٖا يؾضو١ ايؾباب ., ٚعْؾض رصاعات  9

 تزعِٝ رٚص امل٪عغات ايذلب١ٜٛ  10

 ؾ٢ َٛاد١ٗ ا٭ؾهاص املٓشضؾ١ ٚخاف١ اؾاَع١ ٚا٭عض٠ ٚاملزصع١ ٚرٚص ايعبار٠ .                               

 ب١ٝ املتٓٛع١ .َٔ خ٬ٍ ا٭ْؾط١ ايط٬تؿضٜؼ طاقات ايؾباب  11

 ع٢ً اؿٛاص , ٚقبٍٛ اٯخض ٚايتؿاعٌ ا٫هابٞ َع٘  ٚايبعز عٔ ايتؾزر .تزصٜب ايط٬ب  12

 

 أطيب متنياتي لكم بالنجاح والتفوق


