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 انهيئخ األكبديًيّخ انًطزركخ

 لسى : االخزًبعيّبد

 انزبريخ انًبّدح:

  انثبَىيخ انعبيخانطهبدح: 

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

 -5- ًَىذج رلى

   سبعخ واحدحانًّدح : 

 

 وحزى صدور انًُبهح انًطّىرح( 6102-6102نهعبو اندراسي  )يراعي رعهيك اندروس وانزىصيف انًعّدل ًَىذج يسبثمخ

 

 

 :اآلريخ أخت عٍ يدًىعزيٍ يٍ انًدًىعبد انثالس

 

 انًدًىعخ األونى:

 :خالل انحرثيٍ انعبنًيزيٍ رمهجبد الزصبديخ عديدحنجُبٌ  بشع

ثالس -أ ٔثٍٍِّ األٔنى، انؼبنًٍخ انسشة خالل زذثذ انزً االلزصبدٌخ األصيخ أعجبة أْى نًؼبندزٓب.أٔظر   يسبٔالد

 (عاليبد أرثع) 

 (عاليزــــــــــــــبٌ).يٍَزبئدٓبخإششذأسثؼ -ة 

كٍفكبَذاألٔظبعااللزصبدٌخفًظمزكٕيخفٍشً،ٔكٍفأصجسذثؼذ -ج  .1441دخٕلانسهفبءإنىنجُبٌفًرًٕص ثٍٍِّ

 (أرثع عاليبد) 

 انًدًىعخ انثبَيخ:

مجم نجُبٌ ويؤرًراد رسًذ يسز عدح ارفبليبد رض االَزداة،انعبنًيخ األونى وف انفزرح انًًزدح ثيٍ َهبيخ انحرةضهدد  -0

 :وسىريب

سدحفؼمانًؤرًشانغٕسيانؼبوػهٍّ -أ (وَصف عاليزبٌ) .أٔظريعًٌٕارفبقفٍصمكهًٍُصٕٔثٍٍِّ

 (وَصف )عاليــــــخ.أركشأثشصيمشساديؤرًشعبٌسًٌٕانًزؼهمخثذٔلانًششقانؼشثً -ة

   :ولَّعذ سىريب يعبهدح يع فرَسب 0392سُخ  -6

 )عاليزــــــــــــبٌ(.إششذانظشٔفانزًعبػذدػهىرٕلٍؼٓب -أ

َزٍدزٓب -ة عاليبد( أرثع).أركشأْىيبرعًُزّٔثٍٍِّ

 

 انًدًىعخ انثبنثخ:

 :أسس انًيثبق انىطُي نصيغخ عيص يطزرن ثيٍ انهجُبَييٍ -0

 (عاليزــــــــــــبٌ).ذانسشةانؼبنًٍخاألٔنىأثشصيٕالفانهجُبٍٍٍَيٍيغزمجمثالدْىثؼإششذ -أ

 )عاليزــــــــــــبٌ(    .ػشفانًٍثبقانٕغًُٔاركشأثشصيبرعًُّ -ة

 :يكًبهىٌ ثئعالٌ انطريف حسيٍ انثىرح انعرثيخ –سبهًذ يراسالد انحسيٍ   -6

 )عاليزــــــــــــبٌ(.انًشاعالدْزِأركشأْىيبرعًُزّ -أ

 (أرثع عاليبد).نزًزممزٓبْزِانثٕسحثبنُغجخنكميٍانؼشةٔانسهفبءإششذأثشصانُزبئحا -ة

 

 

عًالً يىفمبً 
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 انهيئخ األكبديًيّخ انًطزركخ

 لسى : االخزًبعيّبد

 انزبريخ انًبّدح:

  انثبَىيخ انعبيخانطهبدح: 

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

 -5- ذج رلىًَى

   سبعخ واحدحانًّدح : 

 

 وحزّى صدور انًُبهح انًطّىرح( 6102-6102أسس انزّصحيح )رراعي رعهيك انّدروس وانزّىصيف انًعّدل نهعبو انّدراسي 



 انًالحظبد انعاليخ اإلخبثبد انسؤال

1- 

 انًدًىعخ األونى:

األ -1 انؼبنًٍخ انسشة خالل زذثذ انزً االلزصبدٌخ األصيخ أعجبة ٔنىأْى

 )يششٔزخ(:

–انسصبسانجشي–انسصبسانجسشي–اندشاد–خٍظٍكيغبزخانًزصشف

عٍبعخانؼثًبٍٍٍَ.–انُمذانٕسلً

عاليزبٌ 

وَصف

عاليخ نكّم ½ 

 سجت


 يسبٔالدانًؼبندخ)يششٔزخ(: -2

 عاليخ وَصف أيٕالانًغزشثٍٍ.–َظبواإلػبشخ-انًؤعغبدانذٌٍُخ
عاليخ نكّم ½ 

إخبثخ



 حاألصيخ)يششٔزخ(:َزبئ -3

رٕلف–انٓدشحيٍنجُبٌٔإنٍّ–األيشاضٔاألٔثئخٔانٕفٍبد–انًدبػخ

انًذاسط.
 عاليزبٌ

عاليخ نكّم ½ 

إخبثخ



 فًظمزكٕيخفٍشًٔثؼذدخٕلانسهفبء:خااللزصبدٌاألٔظبع -4

فًظمزكٕيخفٍشً:

ًإنىرٕلفظخانُفػانؼشال–شذداإلَكهٍضانسصبسانجسشيػهىنجُبٌ

اَمطؼذػاللبدنجُبٌيغ–فبػزًذدانذٔنخَظبوانًفشدٔانًضدٔج-نجُبٌ

اسرفؼذ–صاددانجطبنخ–اخزفذعهغكثٍشحيٍاألعٕاق–اندٕاسانؼشثً

َظبوإػبشخ.-األعؼبس

 عاليزبٌ
عاليخ نكّم ½ 

فكرح



ثؼذدخٕلانسهفبء:

 االلزصبدٌخ األٔظبع ٔا–رسغٍ انجشي انسصبس سفغ ػٕدح–نجسشي

 انؼشثً اندٕاس يغ انؼشالً–انؼاللبد انُفػ ظخ اصدْبس–اعزئُبف

دخٕلنجُبٌيُطمخاندٍُّ–فشصػًم)يذخػزذٌذانغبزم(–انصُبػخ

اإلعزشنًٍُ.

 عاليزبٌ
عاليخ نكّم ½ 

فكرح
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 انثبَيخ: انًدًىعخ

 يعًٌٕارفبقفٍصمكهًٍُصٕ:-أ -1

ان ثبالَزذاة فٍصم األيٍش اػزشاف عٕسٌب ٔعبزم نجُبٌ ػهى –فشَغً

 ػهى فشَغب ثًغبػذح عٕسٌب \اعزمالل ديشك ػبصًزٓب ركٌٕ إثمبء–اٌ

انغالذ يٍ يدشدح يُطمخ فً-انجمبع انشعًٍخ انهغخ انؼشثٍخ انهغخ خؼم

.عٕسٌبٔرذسٌظانهغخانفشَغٍخثصٕسحإنضايٍخ

 عاليخ وَصف
عاليخ نكّم ½ 

فكرح



سدحفؼمانًؤرًشانغٕسي:

 االرفبق انطجٍؼٍخ–سفط عٕسٌب اعزمالل انًًهكخ–إػالٌ لٍبو اػالٌ

إػالٌفٍصميهكبػهٍٓب.–)عٕسٌبٔنجُبٌٔفهغطٍٍ(انغٕسٌخ
 عاليخ واحدح

عاليخ نكّم ½ 

فكرح



 :ة:أثشصيمشساديؤرًشعبٌسًٌٕانًزؼهمخثذٔلانًششقانؼشثً

انً ظى ثؼذ انؼشاق ػهى انجشٌطبًَ فشضاالَزذاة إنٍّ فشض–ٕصم

ٔػذ ثزُفٍز االنزضاو يغ ٔفهغطٍٍ األسدٌ ششلً ػهى انجشٌطبًَ االَزذاة

نجُبٌٔعٕسٌب.كبيمفشضاالَزذاةانفشَغًػهى–ثهفٕس

 عاليخ وَصف
عاليخ نكّم ½ 

فكرح



:1436انفشَغٍخ-انظشٔفانزًعبػذدػهىرٕلٍغانًؼبْذحانغٕسٌخ-أ -2

انؼال ثزسذٌذ انغٕسٌٍٍ يطبنجخ فشَغب يغ –لخ انؼشالٍخ ثبنًؼبْذح –انزشجّ

–1436انجشٌطبٍَخ–ٔانًؼبْذحانًصشٌخ1431انجشٌطبٍَخانزًػمذدعُخ

 فشَغب فً انسكى إنى انٍغبس انفبشٍخ–ٔصٕل انذٌكزبرٕسٌبد َفٕر رؼبظى

ٔانُبصٌخٔرمشةانذًٌٕلشاغٍبديٍانؼشةٔرٕلٍغيدًٕػخيؼبْذاديؼٓى.

 ـبٌعاليزـــ
عاليخ نكّم ½ 

سجت
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 انًالحظبد انعاليخ اإلخبثبد انسؤال



يعًَٕٓب:-ة

 األيى ػصجخ إلدخبنٓب ٔرغؼى ٔٔزذرٓب عٕسٌب ثبعزمالل فشَغب –رؼزشف

رزؼٓذفشَغبانذفبعػٍ-رزؼبٌٔانذٔنزبٌفًانشؤٌٔانخبسخٍخٔانؼغكشٌخ

–رؤيٍعٕسٌبرغٍٓالدػغكشٌخنفشَغب–عٕسٌبفًزبلاالػزذاءػهٍٓب

نغٕ ػغكشٌخ يغبػذاد فشَغب رمذو خٍشٓب رُظٍى ػهى ٔرغبػذْب –سٌب

 ٔزذْى فشَغٍٍٍ ػغكشٌٍٍ ثخجشاء عٕسٌب فشَغب–رغزؼٍٍ عٕسٌب رًُر

رسزفعفشَغبثسبيٍزٍٍػغكشٌزٍٍنًذحخًظعُٕادفً–لبػذرٍٍخٌٕزٍٍ

عُخ.25يذحانًؼبْذح–خجمانذسٔصٔثالدانؼهٌٍٍٕ

 ثالس عاليبد
عاليخ نكّم ½ 

ثُد



َزٍدزٓب:

ػهٍٓب ٔافك انشؼجٍخ انًؼبسظخ سغى انغٕسي انٍُبثً انًدهظ فً–كم

رؼشضػهىانًدهظانٍُبثً انًٍٍٍٔاندٍشٔنى ػبسظٓب ثمٍذ–فشَغب:

نىرُفّش.دٌٔرٕلٍغفًفشَغبٔاَذنؼذانسشةانؼبنًٍخ

 عاليخ واحدح
عاليخ نكّم ½ 

فكرح
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 انثبنثخ: انًدًىعخ

 يٕالفانهجُبٍٍٍَيٍيغزمجمثالدْى:–أ -1

 أكثشٌخعكبٌاندجمأياألكثشٌخانًغٍسٍخغبنجذثبعزماللنجُبٌٔرٕعٍغ

زذٔدِٔاعزؼبدحيبعهخػُّفًػٓذانًزصشفٍخٔغهجذيغبػذحفشَغب

ػجشٔاػٍيٕالفٓىيٍخالللشاساديدهظاإلداسحٔيطبنتانٕفٕد–

 .كشاٌٍ–انهجُبٍَخإنىيؤرًشانصهرٔانًزكشحانزًسفؼذإنىندُخكٍُغ

 ًانزار ثبالعزمالل غبنجذ انًغهًخ األكثشٌخ أي انٕالٌخ عكبٌ أكثشٌخ

ظًٍانٕزذحانغٕسٌخٔاػزجشٔاأٌاأليٍشفٍصمًٌثمٔخٓخَظشْىفً

 يؤرًشانصهر.

 عاليزــــــبٌ
 واحدح عاليخ

نكّم فكرح



 ةانًٍثبقانٕغًُ:

رؼشٌفّ:

 يكزٕة غٍش شفًٓ –ارفبق انًشزشن انؼٍش صٍغخ ػٍ ٔسدد–ٌؼجش

خطٕغّانؼشٌعخفًخطبةانمغىٔانجٍبٌانٕصاسي.

 َصف عاليخ
عاليخ نكّم ½ 

فكرح



أثشصيبرعًُّ:

 يغزمم ثهذ انؼشثً–نجُبٌ انؼبنى يٍ ػشثًٔخضء ٔخّ رٔ نجُبٌ–نجُبٌ

 ٔيغبٔاح ثسّشٌخ اثُبؤِ فٍّ ٌؼٍش ػهى–ٔغٍ ثؼذانخ انٕظبئف رزّٕصع

 ػٍ–انطٕائف انًغٍسٌٍّٕ ػٌٍزخهّى ٔانًغهًٌٕ األخُجٍّخ انسًبٌخ غهت

غهتانٕزذحانؼشثٍّخ.

 عاليخ وَصف
عاليخ نكّم ½ 

ثُد



 يكًبٌْٕ:-يعًٌٕيشاعالدانسغٍٍ-أ -2

 ،غهتانششٌفزغٍٍيٍثشٌطبٍَبانًٕافمخػهىلٍبودٔنخػشثٍخيغزمهخ

 زذٔدْبكًبٔسدفًيٍثبقديشك)ركشانسذٔدثبنزفصٍم(.

 لٍبوانذٔنخانؼشثٍخظًٍانسذٔدانًطهٕثخثبعزثُبءٔافكيكًبٌْٕػهى

انششٌف يٍ ٔغهت ٔعٕسٌب؛ نجُبٌ ٔعٕازم ٔثغذاد انجصشح ٔالٌزً

زغٍٍإػالٌانثٕسحانؼشثٍخظذانؼثًبٍٍٍَ.

 عاليزــــبٌ
 واحدح عاليخ

نكّم فكرح



 َزبئحانثٕسحانؼشثٍخ:-ة

ثبنُغجخنهؼشة:

انسهفبء ٔزًم انؼشثٍخ انمعٍخ يغزمهخإثشاص ػشثٍخ ثذٔنخ االػزشاف ػهى

رزٌٕحانششٌفزغٍٍيهكبػهىانؼشةنكٍانسهفبءنىٌؼزشفٕا–)انسدبص(

خهكرٍبسلٕيًػشثًغشذلعٍخٔزذحانؼشة.–ثّإاليهكبػهىانسدبص

 عاليزــــــبٌ
 واحدح اليخع

نكّم فكرح



ثبنُغجخنهسهفبء:

 لٌٕب يغهًب زهٍفب نٓى انثٕسح اندٓبدأ–أيُذ إنى انذػٕح يفؼٕل ظؼفذ

خًذد–أيُذزًبٌخانجسشاألزًشٔغشٌكانُٓذٔششقأفشٌمٍب–انًمذط

لغًبكجٍشايٍاندٍشانزشكً...

 عاليزــــــبٌ
 واحدح عاليخ

نكّم فكرح

 


