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 الهيئخ األكبديويّخ الوشزركخ

 قضن : االخزوبعيّبد

 الزبريخ الوبّدح:

 الثبًىيخ العبهخالشهبدح: 

 /اجتماع واقتصاد/ علوم الحياة الفروع: 
 علوم عامة / آداب وانسانيات           

 -3-ًوىذج رقن

   صبعخ واحدحالوّدح : 

 

 وحزى صدور الوٌبهح الوطّىرح( 6102-6102عبم الدراصي )يراعي رعليق الدروس والزىصيف الوعّدل لل ًوىذج هضبثقخ

 

 

 أخت عي هدوىعزيي هي الودوىعبد الثالس:

 الودوىعخ األولى:

 :0292وُحقق اصزقاللهب الٌبخز هع الدالء صٌخ  0262الدوهىريخ اللجٌبًيخ صٌخ أعلٌذ 

صالدٛبدانًفٕضانغبيٙانفشَغٙفٙانجًٕٓسٚخانجذٚذحثؼذإلشاسانذعز -أ  ـبى(ــ)عالهزـــ.ٕسثٍِّٛ

 (عالهبد 9).1443أسثغخطٕاداعزمالنٛخلبيذثٓبدكٕيخسٚبضانصهخعُخأٔظخ -ة

عالهبد( 9).1446عُخهجُبٍَٛٛيٍرذمٛكانجالءااللزصبد٘رًكٍانكٛفاششح -ط



 الودوىعخ الثبًيخ:

عالهبد( 9).كٛفَظىانفشَغٌٕٛدٔنخنجُبٌانكجٛشيٍانُبدٛزٍٛاإلداسٚخٔانًبنٛخاششح -أ

:يعد هصطفى كوبل "أربرىرك" ثبًي رركيب الحديثخ -ة

:انغٛبعٙ،االجزًبػٙ،انزشثٕ٘،انذُٚٙ.صالصخيٍانزذاثٛشانزٙارخزْبفٙكميٍانًجبالدانزبنٛخاششح -

عالهبد( 2)

 الودوىعخ الثبلثخ:

 ظهر ًظبم االًزداة ثعد الحرة العبلويخ األولى: -أ

عالهبد( 9) ذاةٔثٍِّٛعججٍٛأدٚبإنٗفشظّػهٗنجُبٌٔعٕسٚب.أٔظخيفٕٓو)يجذأ(االَز -

 :وهصر ثريطبًيب رن وضع هعبهدح ثيي 0232صٌخ  -ة

 عالهبد( 6)ػهٗٔظغْزِانًؼبْذح.انظشٔفانزٙعبػذداششح -

َزٛجزٓب.ْبأثشصثُٕدعزخيٍيعًٌٕأركش -  عالهبد( 9)ٔثٍِّٛ
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 الهيئخ األكبديويّخ الوشزركخ

االخزوبعيّبد قضن :  

 الزبريخ الوبّدح:

 الثبًىيخ العبهخالشهبدح: 

 /اجتماع واقتصاد/ علوم الحياة الفروع: 
 علوم عامة / آداب وانسانيات           

 -3-ًوىذج رقن

   صبعخ واحدحالوّدح : 

 

 الوٌبهح الوطّىرح( وحزّى صدور 6102-6102أصش الزّصحيح )رراعي رعليق الّدروس والزّىصيف الوعّدل للعبم الّدراصي 



 الوالحظبد العالهخ اإلخبثبد الضؤال

انًجًٕػخاألٔنٗ:-1

 صالدٛبدانًفٕضانغبيٙثؼذٔظغانذعزٕس: -أ

ٚؼمذ–ٚششفػهٗانغٛبعزٍٛانخبسجٛخٔانذفبػٛخ–ظمانذبكىانفؼهٙنهجالد

–ٚذكنّرؼهٛكانذعزٕسٔدميجهظانُٕاة–انًؼبْذادُٔٚمطانمٕاٍَٛ

سئٛظانجًٕٓسٚخٔٚؼضنّٔٚؼضلانذكٕيخ.ٚؼٍٛ

 عالهزـــــبى
ػاليخنكم½

فكشح

 أسثغخطٕاداعزمالنٛخ: -ة

نغخسعًٛخٔدٛذحاػزًبدانهغخانؼشثٛخ–ػذوانمٛبوثضٚبسحانًفٕضانغبيٙ

 انؼغكشٚخ األٔايش –فٙ انٕصاس٘ٔظغ انًفٕظٛخانجٛبٌ اغالع دٌٔ

.رؼذٚمانذعزٕس–ًصبنخااللزصبدٚخانًطبنجخثزغهىان–انفشَغٛخػهّٛ

 عالهبد 9
اليخنكمػ

إجبثخ

انجالءااللزصبد٘: -ط

:هرحلزيي

األٔنٗ انًشدهخ انًصبنخ: رغهى انفشَغٍٛٛ يٍ سٚبضانصهخ غهجذدكٕيخ

–سفطانفشَغٌٕٛانطهتلجماالرفبقثٍٛانهجُبٍَٛٛٔانغٕسٍٚٛ–انًشزشكخ

غبرٕلٛغيؼبْذحيغنجُبٌػهٗغشاسػُذْبغهجذفشَ–دذساالرفبقعشٚؼب

.سفطنجُبٌلجماعزكًبلعٛبدرّ–1436يؼبْذح

انضبَٛخ انًشدهخ انًطبنجخثزغهى: ثؼذخشٔطانًؼزمهٍٛيٍلهؼخساشٛب،ػبٔدٔا

جشدانًفبٔظبدثٍٛدكٕيزٙنجُبٌٔعٕسٚبيٍجٓخٔانجُشال–انًصبنخ

ػهٗرغهىانًصبنخاثزذاءيٍعُخرىانزٕصمإنٗارفبق-كبرشٔيٍجٓخصبَٛخ

1444.

 عالهبد 9
ػاليخنكم½

فكشح

 الثبًيخ: الودوىعخ-2

 رُظٛىنجُبٌانكجٛشإداسٚب: -أ

انفشَغٌٕٛأسثغيذبفظبدػهٗكميُٓبيذبفع انًذبفظبد–أَشأ ٔلغًٕا

إنٗألعٛخػهٗكميُّلبئًمبو،صىإنٗيذٚشٚبدػهٗكميُٓبيذٚشصىإنٗ

ا دٛش لشٖ يًزبصربٌ يذُٚزبٌ ٔغشاثهظ ثٛشٔد  ٔانجهذٚبد رى–نًخبرٛش

رى انًغبدخ... انًخبرٛش، انجهذٚبد، االَزخبثبد، ٔظغيجًٕػخيٍانمٕاٍَٛ:

رُظٛىلٕٖاأليٍانذاخهٙ...

 عالهزـــــــــبى
ػاليخنكم½

فكشح



 رُظٛىنجُبٌانكجٛشيبنٛب:

ٔظغانفشَغٌٕٛػًهخجذٚذحنهجُبٌٔعٕسٚبلٕايٓبانهٛشحانهجُبَٛخانزٙلغًذ

أَشأٔاثُكعٕسٚبٔنجُبٌٔأٔكهٕا–فشَكبفشَغٛب22إنٗيئخلشػٔرغبٔ٘

َظًٕاججبٚخانعشائتٔانشعٕوانجًشكٛخٔأَشأٔا-إنّٛيًٓخإصذاسانُمذ

نهجُبٌيٛضاَٛخخبصخ.

 عالهزـــــــــبى
نكمػاليخ½

فكشح
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 الوالحظبد العالهخ اإلخبثبد الضؤال



 إصالدبديصطفٗكًبل: -ة

انغٛبعٙ: ٔانًجبل انغهطُخ إنغبء فٙ انجًٕٓسٚخ األٔل24إػالٌ رششٍٚ

دًٕٚلشاغٛخ–1423 جًٕٓسٚخػهًبَٛخ طرشكٛب كشَّ –إلشاسدعزٕسجذٚذ

غٛبعٛخانٔظغلبََٕبنهجًؼٛبدانغٛبعٛخٔغٛش–فصمثٍٛانغهطبدانضالس

 ػمذيؼبْذادخبسجٛخ.–جؼمأَمشحػبصًخانجالد–

 خعاله0½
ػاليخنكم½

فكشح



فشض–يُخانًشأحدكااللزشاع–أنغٗرؼذدانضٔجبدانًجبلاالجزًبػٙ:

–أيشثذهكانهذٗٔثبسرذاءانض٘األٔسٔثٙٔيُغنجظانطشثٕػ–انغفٕس

ٔظغلبََٕبيذَٛبنألدٕالانشخصٛخ.

خعاله0½  
ػاليخنكم½

فكشح

–فزخانًذاسط–اعزجذالانذشفانؼشثٙثبنذشفانالرُٛٙ٘:انًجبلانزشثٕ

انؼبنٙ انزؼهٛى ص –ػضَّ انغشثٙ انزمٕٚى إنٗ–اػزًذ صٕفٛب أٚب يغجذ دٕل

أَشبءجبيؼخأَمشح.–يزذف

خعاله0½  
ػاليخنكم½

 فكشح

انذُٚٙ: انًجبل انزشكٛخ إنٗ انكشٚى انمشآٌ –رشجى ٔانزكبٚب انضٔاٚب –أنغٗ

–فشضانصالحثبنزشكٛخ–فصمانذٍٚػٍانذٔنخ–صاسحاألٔلبفأنغٗٔ

أنغٗيُصتشٛخاإلعالو.–أنغٗيُصتانخالفخ

خعاله0½  
ػاليخنكم½

 فكشح

 الودوىعخ الثبلثخ:-3

 يفٕٓو)يجذأ(االَزذاة: -أ

األٔسٔثٙ ٔانزٛبس انًصٛش( رمشٚش األيٛشكٙ)دك انزٛبس ثٍٛ دمٔعػ ْٕ

 انًبد–)االعزؼًبس( 22ح األيى انشؼٕة–يٍيٛضبقػصجخ يغبػذح ْذفّ

انخبسجخيٍرذذاالعزؼًبسكٙرصجخلبدسحػهٗدكىَفغٓب،نٓزِانغبٚخ،

.دٔنخكجشٖنًغبػذحْزِانشؼٕةرُزذةػصجخاأليى

 زبىعاله 6
ػاليخنكم½

 فكشح



 عججبٌنٕظؼّ:

 فشَغب يطبيغ عبٚكظٔثشٚطبَٛب ارفبلٛخ فٙ سفط-كٕثٛ-االعزؼًبسٚخ

سدانذهفبءثبَؼمبديؤرًشٔكهًُٛصٕ–انًؤرًشانغٕس٘انؼبوارفبقفٛصم

 .شَغٙػهٗنجُبٌٔعٕسٚبفسًٕٚٔفشضاالَزذاةان–عبٌ

 زبىعاله 6
ػاليخنكم1

 فكشح



 انًصشٚخ:-ظشٔفٔظغانًؼبْذحانجشٚطبَٛخ -ة

–بْذحانؼشالٛخانزشجّثبنًؼ–يطبنجخانًصشٍٚٛثزذذٚذانؼاللخيغثشٚطبَٛب

 عُخ ػمذد انزٙ إنٗ–1432انجشٚطبَٛخ انؼًبل( )دضة انٛغبس ٔصٕل

 ثشٚطبَٛب فٙ ٔرمشة–انذكى ٔانُبصٚخ انفبشٛخ انذٚكزبرٕسٚبد َفٕر رؼبظى

انذًٕٚلشاغٛبديٍانؼشةٔرٕلٛغيجًٕػخيؼبْذاديؼٓى.

 زبىعاله 6
ػاليخنكم½

 عجت



 خ:يعًٌٕانًؼبْذحانجشٚطبَٛخانًصشٚ

لٛبوصذالخٔرذبنفثٍٛ–االػزشافثبعزمالليصشٔإدخبنٓبػصجخاأليى

 رزشبٔس–الٚؼمذأ٘فشٚكيؼبْذحرعشثبنفشٚكاٜخش–يصشٔثشٚطبَٛب

 انخبسجٛخ انشؤٌٔ فٙ ٔٚزًزغ–انذٔنزبٌ انجهذٍٚ ثٍٛ دٚجهٕيبعٙ رًضٛم ٚزى

آالف12ثشٚطبَٛبثـِرذزفع–انغفٛشانجشٚطبَٙثبألعجمٛخػهٗثبلٙانغفشاء

 انمُبح يُطمخ غشقيٕاصالرٓب–جُذ٘فٙ يصش رعغ انذشة، دبنخ فٙ

عُخلبثهخنهزجذٚذثشظٗانطشفٍٛ.22يذحانًؼبْذح–ثزصشفاالَكهٛض

 عالهبد 3
ػاليخنكم½

 ذثُ



 َزٛجزٓب:

 انجشٚطبَٙ، انًصش٘ٔانجشنًبٌ انجشنًبٌ يٍ كم ٔافكػهٛٓب رطجٛمٓب –رّى

َبنذي ٔظهذلبئًخدزٗأنغبْبيصطفٗانُذبطثبشبعُخ-صشاعزمالنٓب

1451.

 خعاله 0
ػاليخنكم½

 َزٛجخ




