
 

 الِ٘ئخ األكبدٗوّ٘خ الوشزركخ

 قضن : االخزوبػّ٘بد

 الزبرٗخ الوبّدح:

 الثبًْٗخ الؼبهخالشِبدح: 

 / ػلْم الس٘بح / الؼلْم الؼبهخالفرّع: 

 االخزوبع ّاالقزصبد/ اٙداة ّاالًضبً٘بد 
 -2-ًوْذج رقن

   صبػخ ّازدحالوّدح : 

 

رح( 2102-2102ؼبم الدراصٖ )ٗراػٖ رؼل٘ق الدرّس ّالزْص٘ف الوؼّدل لل ًوْذج هضبثقخ ّْ  ّززٔ صدّر الوٌبُح الوط

 

 أخت ػي هدوْػز٘ي هي الودوْػبد الثالس اٙر٘خ:

 الودوْػخ األّلٔ:

خطْح أصبص٘خ ثبردبٍ االصزقالل، رلزِب خطْاد ػدٗدح اًزِذ ثزسق٘ق  0222ٗؼزجر ّضغ الدصزْر ّق٘بم الدوِْرٗخ اللجٌبً٘خ صٌخ 

 ٗلٖ:، ػبلح هٌِب هب 0292الدالء صٌخ 

 ـبى(ــ)ػالهزـــــ أْى األعثاب انرٙ عاًْد فٙ ٔضع انذعرٕس ٔقٛاو انعًٕٓسٚح. -أ

 .1491ظشٔف إعالٌ انعُشال كاذشٔ نالعرقالل فٙ ذؾشٍٚ انصاَٙ عُح  -ب

 (ػالهبد 9) انفعم انذاخهٛح ٔانخاسظٛح عهٗ ْزا اإلعالٌ. ٔسداخ    

 ػالهبد( 9) .1491٘ عُح ٍ انهثُاٍَٛٛ يٍ ذؽقٛق انعالء انعغكشكٛفٛح ذًك   -ض

 الودوْػخ الثبً٘خ:

 ثبلوقبرًخ الزٖ ػرفزِب زغ٘رادالو   ّثِّ٘ي أُن، 0221اشرذ صجج٘ي صبُوب فٖ ق٘بم دّلخ لجٌبى الكج٘ر صٌخ  - أ

 ػالهبد( 9) زصرف٘خ.هغ الو  

 الزٖ ُزهذ فٖ السرة الؼلو٘خ االّلٔ، صبُوذ الثْرح الؼرث٘خ الكجرٓ فٖ رفكك الضلطٌخ الؼثوبً٘خ  - ة

 ق٘بم الدوِْرٗخ الزرك٘خ:ػالى ّإ

 ـــبى(ـــ)ػالهزـ خ إنٗ قٛاو ْزِ انصٕسج.أد   أعثابإؽشغ أستعح  -

 ػالهبد( 9) أْى االصالؼاخ انذاخهٛح انرٙ اعرًذْا يصطفٗ كًال فٙ ذُظٛى انعًٕٓسٚح انرشكٛح. ركشإ -

 الودوْػخ الثبلثخ:

 .(0290ززٗراى  – 0291د زكْهخ ف٘شٖ )ززٗراى ثِّ٘ي ك٘ف كبًذ األّضبع الض٘بص٘خ ّاالقزصبدٗخ فٖ لجٌبى فٖ ػِ - أ

 ػالهبد( 9) 

 رث٘خ الضؼْدٗخ:ّرأص٘ش الوولكخ الؼ دزٗرح الؼرث٘خي ػجد الؼزٗز ثي صؼْد هي رْز٘د أخزاء كج٘رح هي شجَ الروكّ  - ة

 ػالهبد( 9) .انغٛطشج عهٗ كم يٍ انؽعاص ٔعغٛش ٍ يٍإؽشغ كٛف ذًك   -

 )ػالهزـــــــبى( انذاخهٙ. أٔضػ أْى انًُعضاخ انرٙ ؼققٓا عهٗ انصعٛذ -

 

 

 

 

 

 



 

 الِ٘ئخ األكبدٗوّ٘خ الوشزركخ

 قضن : االخزوبػّ٘بد

 الزبرٗخ الوبّدح:

  الثبًْٗخ الؼبهخالشِبدح: 

 الؼلْم الؼبهخ/ ػلْم الس٘بح /الفرّع: 

 االخزوبع ّاالقزصبد/ اٙداة ّاالًضبً٘بد 
 -2-ًوْذج رقن

   صبػخ ّازدحالوّدح : 

 

رح( 2102-2102ػٖ رؼل٘ق الّدرّس ّالزّْص٘ف الوؼّدل للؼبم الّدراصٖ أصش الزّصس٘ر )ررا ّْ  ّززّٔ صدّر الوٌبُح الوط

 

 الوالزظبد الؼالهخ اإلخبثبد الوزْقؼخ لرقنا

 أّاًل 

 الودوْػخ األّلٔ:

 أصجبة ّضغ الدصزْر: -أ

انصٕسج انغٕسٚح  –يا ٔسد فٙ صك االَرذاب  –يطانثح انهثُاٍَٛٛ 

 . 1491انكثشٖ 

 بىػالهز
 انًطهٕب فكشذاٌ

 )عاليح نكم فكشج(

 :0290ظرّف إػالى كبررّ  -ة

يطانثح  –ٔعٕد انؽهفاء تاالعرقالل  –اَرصاس انؽهفاء عهٗ انفٛؾٍٛٛ 

 انهثُاٍَٛٛ ترُفٛز ْزِ انٕعٕد.
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 عاليح عهٗ انظشٔف

 سدج انفعم انذاخهٛح:

 –عًُٛا يعاسضح انهثُاٍَٛٛ تغثة اتقاء انذعرٕس يعهقًا ٔانشئٛظ ي

 –اعرثاس االعرقالل يضٚفا  –ؼفاظ انًفٕض انغايٙ عهٗ صالؼٛاذّ 

قٛاو ظثٓح يعاسضح تضعايح تؾاسج انخٕس٘  –عقذ يؤذًش تكشكٙ 

انًطانثح تئعادج انعًم تانذعرٕس ٔتاظشاء  –ٔسٚاض انصهػ 

 اَرخاتاخ َٛاتٛح ٔسئاعٛح.

عاليراٌ عهٗ سد اخ انفعم 

 انذاخهٛح

 سدج انفعم انخاسظٛح:

اعرشاف انذٔل انكثشٖ تٓزا  –إتالغ عصثح األيى تئعالٌ االعرقالل

االعرقالل ٔإسعال عفشاء نٓا إنٗ نثُاٌ )تشٚطاَٛا، االذؽاد 

ؼق نثُاٌ تئَؾاء قٕاخ عغكشٚح  –انغٕفٛاذٙ، انٕالٚاخ انًرؽذج( 

    ٔذًصٛم خاسظٙ.

اخ انفعم  عاليح عهٗ سد 

 انخاسظٛح

 الدالء الؼضكرٕ: -ج

: ٔظٕد ظٕٛػ أظُثٛح )فشَغٛح ٔاَكهٛضٚح( عهىٗ ٔنٗانًشؼهح األ

 –فؾىىىم االذصىىىاالخ  –يطانثىىىح نثُىىىاٌ تعالئٓىىىا  –أسض نثُىىىاٌ 

 يطانثح فشَغا تًعاْذج ٔتًشكض يًراص 
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 نكم  فكشج¼ عاليح : 

 انًشؼهح انصاَٛح: انٕفذ ٔانؾكٕٖ

ذىلنٛف ٔفىذ يؾىرش   –اعرفادج نثُاٌ يٍ ٔظىٕدِ فىٙ ْٛ ىح األيىى 

 –ٔسفع انؾكٕٖ إنٗ يعهىظ األيىٍ انًُعقىذ فىٙ نُىذٌ يع عٕسٚا

انفٛرىىىىٕ  –دساعىىىىح انؾىىىىكٕٖ ٔيؾىىىىشٔم االقرىىىىشاغ األيٛشكىىىىٙ 

 عقٕط انطهة انهثُاَٙ  –انغٕفٛاذٙ 

 نكم  فكشج: ½  9½ 

َعاغ يفأضاخ انٕفذ انهثُاَٙ فىٙ نُىذٌ شىى فىٙ  انًشؼهح انصانصح:

َعىىاغ انًفأضىىاخ ٔاالذفىىاا عهىىٗ انعىىالء ٔاَغىىؽاب  –فشَغىىا 

 – 1491كىىإٌَ األٔل عىىُح  11ظًٛىىع انعٛىىٕػ األظُثٛىىح فىىٙ 

 نٕؼح انعالء عهٗ صخٕس َٓش انكهة.

 عاليح½ 



 الوالزظبد الؼالهخ اإلخبثبد الوزْقؼخ لرقنا

 ثبً٘بً 

 الودوْػخ الثبً٘خ:

 عثثاٌ نقٛاو دٔنح نثُاٌ انكثٛش: - أ

انخالف انفشَغٙ انغٕس٘  –يطانثح انهثُاٍَٛٛ عثش انٕفٕد انصالز 

 )إَزاس غٕسٔ ٕٔٚو يٛغهٌٕ(
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اليح نكم عثة َصف ع

 )عاليح ٔاؼذج(

 انًرغٛشاخ انثؾشٚح:

 (.190.444إنٗ  919.444اصدٚاد عذد انغكاٌ يٍ )  -

 اَرقال يشكض انصقم انغكاَٙ إنٗ تٛشٔخ انعاصًح. -

 –اعاليٛا تعذ أٌ كاٌ ياسَٔٛا  –أصثػ ذٕاصٌ انغكاٌ يغٛؽٛا  -

 دسصٚا.

 انُضٔغ يٍ األسٚاف إنٗ انًذٌ. -

 
 )عاليح ٔاؼذج(

 :انعغشافٛح انًرغٛشاخ

 1144تعذ أٌ كاَد  9كهى 14919أصثؽد يغاؼح نثُاٌ  -

 .9كهى

 :انًرغٛشاخ االقرصادٚح

 –انًُاطق األششٚح  –ستػ نثُاٌ انغٕٓل انغاؼهٛح ٔانذاخهٛح  -

 انًشافئ.

 

 )عاليح ٔاؼذج(

 

 )عاليح ٔاؼذج(

 أستعح أعثاب نهصٕسج انعشتٛح انكثشٖ: - ب

 عٛاعح انررشٚك. -

 أعًال ظًال تاؽا. -

 نؽهفاء نهعشب نهقٛاو تانصٕسج.ؼاظح ا -

 خالفاخ انؾشٚف ؼغٍٛ يع األذشا . -

  َؾاط انعًعٛاخ انعشتٛح االعرقالنٛح. -
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 –أستع أفكاس يؾشٔؼح 

َصف عاليح نكم فكشج 

 )عاليراٌ(

 أْى إصالؼاخ يصطفٗ كًال انذاخهٛح:

 –فصىم انغىهطاخ  –ٔضع انذعرٕس  –إعالٌ انعًٕٓسٚح ٔإنغاء انغهطُح 

ؼقىٕا  –انىضٔاض انًىذَٙ  –إعىالٌ انعًٕٓسٚىح انعهًاَٛىح  –انخالفىح إنغاء 

 –اعرًىاد انؽىشف انالذُٛىٙ  –فشض انغفٕس ٔانهثاط األٔسٔتىٙ  –انًشأج 

االْرًىىاو  –ظعىىم ٚىىٕو األؼىىذ عطهىىح أعىىثٕعٛح  –ذشظًىىح انقىىشلٌ انكىىشٚى 

ذؽٕٚىىم ظىىايع لٚىىا  –ذؾىىعٛع انفُىىٌٕ  –إنغىىاء صٔاٚىىا انىىذسأٚؼ  –تىىانرعهٛى 

إقايىىىح  –ذطىىىٕٚش قطىىىاعٙ انضساعىىىح ٔانصىىىُاعح   –يرؽىىىف صىىىٕفٛا إنىىىٗ 

 يؾاسٚع انش٘ ٔانغذٔد.

 عاليراٌ عهٗ اإلصالؼاخ

 

 ثبلثًب

 

 الودوْػخ الثبلثخ:

 األٔضام انغٛاعٛح فٙ عٓذ ؼكٕيح فٛؾٙ: - أ

أعهٍ داَرض اَّ عٛرثع  –عضل انفٛؾٌٕٛ انعُشال تٕٛ ٔشى عُٕٛا داَرض 

يعٙء  –ٕاس انعشتٙ عٛاعح يؽاٚذج ٔٚثقٙ نثُاٌ يفُٕؼا عهٗ انع

 –إٚطانٛح نًشاقثح أعًال انفٛؾٍٛٛ فٙ انًغرعًشاخ  –نعُح إنًاَٛح 

قٛاو شٕسج انكٛالَٙ فٙ  –اَقطام عالقاخ نثُاٌ يع انعٕاس انعشتٙ 

 –انعشاا ٔاعرخذاو اإلنًاٌ نًطاساخ نثُاٌ ٔعٕسٚا نًغاعذذّ 

 اؼرط إيٛم إدج عهٗ –اَقطام ضخ انُفط انعشاقٙ عٍ نثُاٌ ٔعٕسٚا 

إتقاء انذعرٕس   -عٛاعح انفٛؾٍٛٛ فعضنِٕ ٔعُٕٛا أنفشد َقاػ يكاَّ

   يعهقاً ٔانؽٛاج انغٛاعٛح يعطهح.
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عاليراٌ عهٗ االٔضام 

 انغٛاعٛح

 األٔضام االقرصادٚح فٙ عٓذ ؼكٕيح فٛؾٙ:

د اإلَكهٛض انؽصاس انثؽش٘ عهٗ نثُاٌ  ذٕقف ضخ انُفط  –ؽذ 

 -انذٔنح َظاو انًفشد ٔانًضدٔض  فاعرًذخ –انعشاقٙ إنٗ نثُاٌ 

اخرفد عهع كصٛشج يٍ  –اَقطعد عالقاخ نثُاٌ يع انعٕاس انعشتٙ 

إعرًذ َظاو  –اسذفعد األععاس  –صادخ انثطانح  –األعٕاا 

 عٕدج انهثُاٍَٛٛ انٗ قشاْى.  -اإلعاؽح

 

عاليراٌ عهٗ االٔضام 

 االقرصادٚح



 الوالزظبد الؼالهخ اإلخبثبد الوزْقؼخ لرقنا

 انغٛطشج عهٗ انؽعاص: - ب 

ٔنٗ اعرغم عثذ انعضٚض تٍ ععٕد تعذ انؽشب انعانًٛح األ

انخالف تٍٛ انؾشٚف ؼغٍٛ ٔاالَكهٛض ٔسغة انغٛطشج عهٗ 

 انؽعاص ؼٛس األياكٍ اإلعاليٛح انًقذعح:

ؼٕادز انؽذٔد تٍٛ َعذ ٔانؽعاص ٔاَرصاس اتٍ ععٕد فٙ  -

 يعشكح ذشتح، ذذخم االَكهٛض ٔأٔقفٕا انًٕاظٓح.

اتٍ ععٕد يفأضاخ انقاْشج تٍٛ االَكهٛض ٔاتٍ ععٕد. اؼرشو  -

يصانػ االَكهٛض فٙ األسدٌ ٔفهغطٍٛ ٔانعشاا يقاتم إطالا 

 ٚذِ فٙ انؽعاص.

َرٛعح نٓزا االذفاا، اؼرم اتٍ ععٕد ؼائم ٔطشد اتٍ انشؽٛذ  -

 ؼهٛف انؾشٚف ؼغٍٛ ْٔاظى انؽعاص يعذدا.

اؼرم انطائف ٔؼاصش يكح انًكشيح فرُاصل انؾشٚف  ؼغٍٛ  -

 عُٓا التُّ عهٙ.

 ٔدخهٓا فغادس عهٙ يكح إنٗ انعشاا.ؼاصش انًذُٚح انًُٕسج  -

أصثػ نقة عثذ انعضٚض "يهك  1491كإٌَ انصاَٙ  91فٙ  -

  انؽعاص ٔعهطاٌ َعذ ٔيهؽقاذّ".
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َصف  –أفكاس يؾشٔؼح  1

 عاليح نكم فكشج

 عالياخ( 1)

 انغٛطشج عهٗ عغٛش:

كاٌ األداسعح ٚؽكًٌٕ يُطقح عغٛش انٕاقعح تٍٛ انؽعاص  -

 ٔانًٍٛ.

نًٍٛ تعغٛش فطهة اإلياو االدسٚغٙ يغاعذج اتٍ طًع إياو ا -

 ععٕد.

ٔضعد عغٛش ذؽد انؽًاٚح انغعٕدٚح شى ظشٖ ضًٓا إنٗ  -

ٔأعهٍ قٛاو انًًهكح انعشتٛح  1419أٚهٕل  10انًًهكح فٙ 

  انغعٕدٚح.

 –فكشذاٌ يؾشٔؼراٌ 

َصف عاليح نكم فكشج 

 )عاليح ٔاؼذج(

 يُعضاخ عثذ انعضٚض تٍ ععٕد داخهٛا:

 ئم ٔؼأل انرٕفٛق تٍٛ انفكش انْٕاتٙ ٔانعهى انؽذٚس.ظًع انقثا -

 فشض األيٍ ٔانُظاو. -

 عًم عهٗ ذٕطٍٛ انثذٔ ٔإَؾاء انقشٖ. -

 اْرى تانرعهٛى ٔفرػ انًذاسط. -

 أَؾل انًغرؾفٛاخ ٔتُٗ انًذٌ. -

 اْرى تانضساعح ٔاالقرصاد. -

 اعرعاٌ تخثشاء أظاَة نهثؽس عٍ انًٛاِ انعٕفٛح. -

 انرُقٛة عٍ انُفط. يُػ ؽشكح أظُثٛح ؼق 1411عُح  -

 ترذفق انُفط ذٕفشخ األيٕال نرُفٛز يؾاسٚع ذطٕٚش انًًهكح.  -

 ػالهزبى
ستع عاليح  –شًاَٙ أفكاس 

 نكم فكشج

 


