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زتُٛع٘ َٔ املبارئ ٚايتعضٜفات املرتابط٘ تفٝز يف تٓعِٝ دٛاْب شتتاصٙ َٔ ايعامل االَربٜكٞ  .1

 عًٞ حنٛ َٓغل َٚٓعِ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

َهاْ٘ َتُٝظ٠ يف ايبشح ايعًُٞ عٛاء نإ ٖشا ايبشح ايعًُٞ ٜزصؼ ظاٖضٙ طبٝعٝ٘ اٚ  .2

ظاٖضٙ اْغاْٝ٘ يشيو نجري َٔ ايباسجني ٜضٕٚ إ ايعاٖضٙ ايعًُٝ٘ ٖٞ اييت حتزر 

 ٜزٍ عًٞ تعضٜفٖٜٛ٘)طبٝعٝ٘( اٟ عًِ َٔ ايعًّٛ 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

ايبٛصً٘ َُٗ٘ دزا يضبإ ايغفٝٓ٘ فبزْٚٗا ال ٜغتطٝع تٛدٝ٘ ايغفٝٓ٘ ٚنشيو ايٓعضٜ٘  .3

ايعًُٝ٘ َُٗ٘ دزا يًباسح االدتُاعٞ فبزْٚٗا ٜتدبط ايباسح يف مجع َعًَٛات٘)ٚبزْٚٗا َا 

 ا  ايطارضٙ اٚ َضنب٘ ايفطاء اٚ امحمٍُٛ ٜزٍ عًٞ تعضٜفمت اخرت

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ ايعًُٝ٘)

ٖٞ عباصٙ عٔ ْغل)بٓاء(َٔ املعضف٘ ٜتغِ بايتعُِٝ)ايعَُٛٝ٘(ٜٚفغض ادتٛاْب امحمتًف٘ يًٛاقع  .4

 االدتُاعٞ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-فاعٌ االدتُاعٞايت-ايٓعضٜ٘ ايعًُٝ٘)

عٓزَا تزصؼ ْعضٜ٘ َٛضٛ  ايتفهو االعضٟ الختصص اعضٙ َعٝٓ٘ بٌ تزصؼ االعضٙ  .5

بؾهٌ عاّ ٚتفغض اعباب تًو ايعاٖضٙ املٛدٛرٙ يف ايٛاقع االدتُاعٞ ٜزٍ عًٞ 

 ًٝات االدتُاعٝ٘(ايعُ-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ ايعًُٝ٘تعضٜف)

ْتشكل َٔ صشتٗا عٔ طضٜل املالسع٘ اٚ ايتذضب٘ نُا أْٗا تغاعز ايعًُاء عًٞ انتؾاف  .6

 قٛاْني دزٜز٠ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ ايعًُٝ٘)

ٔ ايعاٖضٙ تعرب عٔ اسز عٔ طضٜل حتزٜز ْٛ  املارٙ)اذتكارل اٚاملعًَٛات(اييت جيب مجعٗا ع .7

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-عارقايتٓبؤبايٛ-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ)

االطاص ٜغاعز ايباسح اٚ ايعامل عًٞ ارصاى ايعاالقات بني ايٛقارع تعرب عٔ اسز ٚظارف  .8

ايٛقارع اييت جيب عًٝ٘ ايٓعضٜ٘)اذتكارل اٚاملعًَٛات اييت مجعٗا(ٚنشيو ٜضؽزٙ ايٞ ْٛعٝ٘ 

 مجعٗا اٜطا تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-ايتٓبؤبايٛاقع-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-)حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ

يف ايكإْٛ اٚ ايفضض اٚ املفّٗٛ ايشٟ ٜصغ٘ ايباسح ٖٛ عباصٙ عٔ تًدٝص يعزرنبريدزا َٔ  .9

 ٞاملالسعات تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚ

 (ايٛقارعتًدٝص -عارقايتٓبؤبايٛ-اطاص تصٛصٟ تكزِٜ-)حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ
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َفّٗٛ ارتًٝ٘ يف عًِ االسٝاء اٚ َفّٗٛ االعضٙ يف عًِ االدتُا  تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘  .11

 (تًدٝص ايٛقارع-عارقايتٓبؤبايٛ-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-عًِٖٚٞ)حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يً

باذتضاص٠" َعٓاٙ إ ْرتى َغافات َٓاعب٘ بني قطبإ ايغهو اذتزٜز٠ ٚاال "املعارٕ تتُزر  .11

 عٛف تتكٛؼ يف املغتكبٌ ْعضا يتُزرٙ تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-عارقايتٓبؤبايٛ-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-)حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ

٘ ٖشا املضض عٛف تكٌ اسا صرَٓا إ ايبعٛض ٜٓكٌ َضض املالصٜا"َعٓاٙ إ ْتٓبا بإ ْغب .12

 ايربى ٚاملغتٓكعات اييت ٜتٛايز فٝٗا ايبعٛض تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-عارقايتٓبؤبايٛ-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-عًِ)حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يً

فرتؽزْا بشيو ايٞ َا جيب إ ْٗتِ بايبشح عٓ٘ تعرب عٔ تغاعزْا عًٞ َعضف١َا ٜٓكصٓا  .13

 اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ-حتزٜز اٚد٘ ايٓكص)

فايٓعضٜ٘ ايعًُٝ٘ تضؽز ايعًُاء ايٞ نٝفٝ٘ تطبٝل ايكٛاْني يف اجملاالت املدتًف٘ تعرب عٔ  .14

 اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-ِ اطاص تصٛصٟتكزٜ-حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ-تكّٛ مبُٗ٘ ايرتؽٝز)

قٛاْني ايطفٛ عاعزت االْغإ عًٞ بٓاء ايغفٔ ٚقٛاْني ادتاسبٝ٘ عاعزت االْغإ عًٞ  .15

 صٓع ايطارضات تعرب عٔ اسز ٚظارف ايٓعضٜ٘ ٖٚٞ

 تًدٝص ايٛقارع(-تكزِٜ اطاص تصٛصٟ-حتزٜزاالجتاٙ االعاعٞ يًعًِ-تكّٛ مبُٗ٘ ايرتؽٝز)

َٔ ايٛاقع االدتُاعٝ٘ ٜغتًدص َٓٗا اعتٓتادات زتُٛع٘ قٛاْني َٓطكٝ٘ َغتدضد٘  .16

رقٝك٘ الْعهاؼ خصٛصٝ٘ َتُٝظ٠ تصفٗا زتُٛع٘ بؾضٜ٘ صغري٠ هلا فاعًٝ٘ يف تفغري 

 ٚؽضح عًٛى ايٓاؼ ٚتفهريِٖ ايشٟ بًٛص ٚاقعِٗ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-)ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘

ٔ زتُٛع٘ َٔ ايتصٛصات املرتابط٘ َٓطكٝا ٖٚٞ ستزٚرٙ َٚتٛاضع٘ ٜزٍ عًٞ عباص٠ ع .17

 تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

تتصٌ بهٝإ َٔ املفاِٖٝ املرتابط٘ َٓطكٝا ٖٚشا الٜٓفٞ ٚدٛر زتُٛع٘ َٔ ايكطاٜا  .18

 ف نٝإ ْعضٟ ٜزٍ عًٞ تعضٜفا بٝٓٗا ٚتؤيفُٝايعاَ٘ سات ايعالقات اييت تضبط 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

تتطُٔ عٞ زتُٛع٘ َٔ ايفضٚض اييت تهٕٛ ْغل اعتٓباطٞ فٗٞ تٓعِ يف تضتٝب َتتابع  .19

 فٝ٘ بعض ايفضٚض االسك٘ اييت تًشل بايفضٚض املتكزَ٘ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

 متجٌ اعًٞ رصدات املعضف٘ الْٗا ايٛعًٝ٘ القاَ٘ املعضف٘ عٔ ايعامل ارتاصدٞ ٜزٍ عًٞ تعضٜف .21

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)



 

4 
 

 ـ النظرية االجتماعية 1        الوحدة االولى اجتماع          نموذج اجابة   
ًٞ فهضٙ َطُْٛٗا بإ اذتٝاٙ االدتُاعٝ٘ تعٛر يكٛاْني عًُٝ٘ تتٝح تتُٝظ باْٗا تكّٛ ع .21

ايعضٚف املٗٓٝ٘ َٔ ادٌ حتكٝل  ؤ ٚتٛقع مجٝع ْتارذٗا عٓزَا تتٛادزيٓا ايكزصٙ عًٞ ايتٓب

 َكزَتٗا ٚعٛاًَٗا املدتًف٘ ٜزٍ عًٞ تعضٜف

 عٝ٘(ايعًُٝات االدتُا-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘)

منٛسز ايٓعضٜ٘ ٜٚعترب ارتط٠ٛ االٚيٞ ٚاهلاَ٘ بعًُٝ٘ ايتٓعري ميجٌ سيو يًٓعضٜ٘  .22

 االدتُاعٝ٘

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-عٓاصض)

ٛاٖض عٜتهٕٛ منٛسز ايٓعضٜ٘ َٔ صٝاغ٘ زتُٛع٘ عزٜز٠ َٔ املفاِٖٝ عٔ ناف٘ اي .23

 املدتًف٘ َجٌ ايصضا  ميجٌ سيو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

َٔ املعضٚف إ مجٝع ايٓعضٜات تؾتٌُ عًٞ َفاِٖٝ شتتًف٘ تهٕٛ عباصٙ عٔ عٓٛإ يفئ٘  .24

 َعٝٓ٘ َٔ ايعٛاٖض املدتًف٘ ميجٌ سيو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

جيب إ تهٕٛ مجٝع املفاِٖٝ عًٞ صً٘ ٚثٝك٘ ببعطٗا ايبعض بصٛص٠ َٓطكٝ٘ ْٚعضٜ٘  .25

 يو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘ميجٌ س

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

 اختباص ايفضٚض املدتًف٘ عٔ طضٜل املٓٗر ايتذضٜيب ميجٌ سيو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘ .26

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

عتدزاّ ايتشًٌٝ ايفين ٚاالسصارٞ َٔ ادٌ حتًٌٝ ايبٝاْات بصٛص٠ ٚاضش٘ ٚدٝزٙ ميجٌ ا .27

 سيو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

 ايكٝاّ بتفغري ايبٝاْات ٚؽضسٗا بطضٜك٘ دزٜز٠ ميجٌ سيو يًٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘ .28

 ايٝات(-ٚظارف-خصارص-)عٓاصض

ض ايٞ اجملتُع نٓغل ادتُاعٞ اٟ ٚسزات ادتُاعٝ٘ شتتًف٘ ْغبٝا تغاِٖ يف ٚظارف تٓع .29

 شتتًف٘ يزفع اجملتُع ٚتكزَ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ( ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ايٛظٝفٝ٘ٓارٝ٘ ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

تعترب اجملتُع زتُٛع٘ َٔ ايتٓعُٝات املرتاتب٘ اييت ٜغاِٖ نٌ َٓٗا يف االعتكضاص االدتُاعٞ  .31

 يًُذتُع ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ( ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-ٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘خصارص اي-)
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ايٓعض ايٞ اجملتُع باعتباصٙ ْعاَا ْغكٝا ٜتُتع بايهجري َٔ االْغذاّ بني َهْٛات٘  .31

 ايبٜٓٝٛ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ( ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘)ايٓعضٜ٘ ايب

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

 اجملتُع عباصٙ عٔ عُٝفْٛٝ٘ تتغِ بايتٓاعل ٚايتٛاطٕ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .32

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

تٓطًل َٔ اجملتُع ٚالتعطٞ اُٖٝ٘ يًفضر ٚيهْٛٗا ْعضٜ٘ زتتُعٝ٘ فٗٞ غري َغتٛساٙ  .33

  سيو ايٞ َفَّٗٛٔ ايفضر ٜؾري

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

تضٟ ايتٛاطٕ ٚاقعا ٖٚزفا ٜغعٞ اجملتُع ايٞ اراء ٚظارف٘ ٚبكار٘ ٚاعتُضاصٙ ٜؾري سيو ايٞ  .34

 َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

ايتٛاطٕ ٜتشكل ٜعًُٝات ايتٓاعل بني َهْٛات ايبٓاء االدتُاعٞ ٚايتهاٌَ بني ٚظارف٘  .35

 االعاعٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 االدتُاعٝ٘(ٚظارف ايٓعضٜ٘ -خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

املُاصع٘ ايغٛعٝٛيٛدٝ٘ ال ٜٓبغٞ إ تعتُز عًٞ اذتتُٝ٘ يشا ٜؤنز عًٞ ْغبٝ٘ ايٛظٝف٘  .36

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

بعٛاٖضٖا فاسا َاسزثت تطٛصات تكّٛ ايطبٝعٝ٘ عًٞ عزر َٔ ايكٛاْني اييت تتشهِ  .37

دٝٛيٛدٝ٘ َعٝٓ٘ فُٔ ايطبٝعٞ إ ٜصاسبٗا اٚ ٜتٛيز عٓٗا عزرا َٔ ايعٛاٖض ايطبٝعٝ٘ ٜؾري 

 سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

 َتهاًَ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛاجملتُع َجٌ ادتغِ ايبؾضٟ نًٝ٘  .38

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

 نٌ عطٛ َٔ اعطاء ٖشا ادتغِ الميهٔ فُٗ٘ اال يف اطاص نًٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .39

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)
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ايعطٛ دظء َٔ نٌ ٚايعالق٘ ايضابط٘ بُٝٓٗا ٖٞ سصضا عالق٘ تهاًَٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ  .41

 َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

َتذاْغ٘ مبا ٜؾب٘ ايفٛضٞ ايبزارٝ٘ ؽاْٗا يف سيو ؽإ االْٛا  ايزْٝا ايتذُعات ايبؾضٜ٘  .41

 َٔ اذتٝٛإ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘يٓعضٜ٘ ايبا)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

 سيو ايٞ َفّٗٛ اجملتُع عباصٙ عٔ نارٔ عطٟٛ اٚ َضنب عطٟٛ ٜؾب٘ ادتغِ اذتٞ ٜؾري .42

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

عٓاصض ايهارٔ اذتٞ تهٕٛ نال َتُاعها َٚتشزرا بصف٘ َباؽضٙ.ٖشٙ ايهًٝ٘ تعٗض  .43

 يف احتار َارٟ ستغٛؼ دتُٝع ايعٓاصض ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

عكٌ ايهارٔ ٜؾغٌ دظءصغريا َٔ ايرتنٝب ايبٝٛيٛدٞ ايعطٟٛ يًفضر,بُٝٓا يف اجملتُع  .44

 ممجال بادتٗاط ايتٓعُٝٞ ٚاالراصٙ ٚايكٝارٙ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ 

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ايٛظٝفٝ٘ ٓارٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

اجملتُع ٜؾب٘ ايهارٔ اذتٞ يف ساي٘ ايٓؾا٠ اٟ يف اذتاي٘ اييت ٜتبعٗا متٝظ يف اهلٝئات  .45

 ٚاالعطاء ٚايرتنٝب املعكز ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٝ٘ايعًُٝات -ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘اضات ايٓعضٜ٘ ايبافرت)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

اسا قطعٓا دظء َٔ دغِ االعفٓر فاذتٝاٙ َغتُضٙ الٕ باعتطاع٘ ادتظء إ ٜعٝؿ ٜٚكاّٚ  .46

 سيت ٜصٌ ايٞ ساي٘ ايتُاثٌ االٚيٞ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-رص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘خصا-)

االْٛا  ايزْٝا َٔ اذتٝٛإ تتايف ادغاَٗا َٔ ادظاء َتُاثً٘ ال ٜتٛقف بعطٗا عًٞ بعض  .47

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)
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 رصاع٘"ايغبب االدتُاعٞ"عٝعين االٖتُاّ مبرباصات ٚدٛر ايبٓٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .48

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

ساٍ ايٞ رصعٓا عبب ظٗٛص االعضٙ ايٜٓٛٚ٘ فغٓفهض َا اسا نإ ايتصٓع ٚاْتكاٍ ايٓاؼ َٔ  .49

 ساٍ ٖٛ ايغبب ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

ٚظٝف٘ ايؾعارض ايزٜٓٝ٘ تتُجٌ يف نْٛٗا تكٟٛ َٔ متاعو اجملتُع ٚتضابط ايعالقات بني  .51

 ايٞ َفّٗٛ االفضار ٚاجملُٛعات ٜؾري سيو

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

تٓعض ايٞ اجملتُع نٓغل ادتُاعٞ اٟ ٚسزات ادتُاعٝ٘ شتتًف٘ ْغبٝا تغاِٖ يف ٚظارف  .51

 شتتًف٘ يزفع اجملتُع ٚتكزَ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘ايبافرتاضات ايٓعضٜ٘ )

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)

 ايتٛاطٕ ٚاقعا ٖٚزفا ٜغعٞ اجملتُع ايٞ اراء ٚظارف٘ ٚبكار٘ ٚاعتُضاصٙ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .52

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 ٚظارف ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘(-رص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘خصا-)

ايتٛاطٕ ٜتشكل بعًُٝات ايتٓاعل بني َهْٛات ايبٓاء االدتُاعٞ ٚايتهاٌَ بني ٚظارف٘  .53

 االعاعٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ٓارٝ٘ ايٛظٝفٝ٘افرتاضات ايٓعضٜ٘ ايب)

 االدتُاعٝ٘(ٚظارف ايٓعضٜ٘ -خصارص ايٓعضٜ٘ االدتُاعٝ٘-)
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 االْغإ سٝٛإ ادتُاعٞ َٔ ايصعب عًٝ٘ ايعٝؿ يف عظي٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .54

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛعالقات َتباري١ التؤثض فكط عًٞ االفضار ٚيهٔ عًٞ دٛرٙ ايعالقات  .55

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

عًُٝات َتباري٘ بني طضفني اٚ مجاعتني يف َٛقف اٚ ٚعط ادتُاعٞ َعني ٜؾري سيو ايٞ  .56

 َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

ٜؾري سيو ٜٝغض ايتفاعٌ االدتُاعٞ حتكٝل اٖزاف ادتُاع٘ ٚحيزر طضارل اؽبا   اذتادات  .57

 ايٞ َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

ٜتعًِ ايفضر ٚادتُاع٘ بٛعاطت٘ امناط ايغًٛى املتٓٛع٘ ٚاالجتاٖات اييت تٓعِ ايعالقات  .58

بني افضار ٚمجاعات اجملتُع يف اطاص ايكِٝ ايغارزٙ ٚايجكاف٘ ٚايتكايٝز االدتُاعٝ٘ املتعاصف 

 عًٝٗا ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 ٜغاعز عًٞ تكِٝ ايشات ٚاالخضٜٔ بصٛص٠ َغتُضٙ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .59

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 ٜغاعز ايتفاعٌ عًٞ حتكٝل ايشات ٚخيفف ٚطأ٠ ايؾعٛص بايطٝل ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ.61

 ٞايتهٝف(االدتُاع-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 ِٜغاعز ايتفاعٌ عًٞ ايتٓؾئ٘ االدتُاعٝ٘ يالفضار ٚغضؼ ارتصارص املؾرتن٘ بٝٓٗ .61

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

ٚعًٝ٘ اتصاٍ بني افضار اجملُٛع٘ فُٔ غري املعكٍٛ إ ٜتبارٍ افضار اجملُٛع٘ االفهاص َٔ  .62

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛغري َا حيزخ تفاعٌ ادتُاعٞ بني اعطارٗا 

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 إ يهٌ فعٌ صر فعٌ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .63

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

عٓزَا ٜكّٛ ايفضر راخٌ اجملُٛع٘ بغًٛنٝات ٚاراء َعني فاْ٘ ٜتٛقع سزٚخ اعتذاب٘  .64

 عًبٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفَّٗٛعٝٓ٘ َٔ افضار اجملُٛع٘ اَا اجيابٝ٘ ٚاَا 

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)
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حيزخ بني افضار اجملُٛع٘ ٜؤرٟ ايٞ ظٗٛص ايكٝارات ٚبضٚط ايكزصات ٚاملٗاصات ايفضرٜ٘ ٜؾري  .65

 سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -)ايتفاعٌ

تفاعٌ االعطاء ٚسزِٖ رٕٚ  ْغذاّ ادتُاع٘ َع بعطٗا ايبعض ٜعطٝٗا سذِ انرب َٔإ ا .66

 ادتُاع٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايتهٝف-ايتٓافػ-ايصضا -)ايتفاعٌ

تٛتض ايعالقات االدتُاعٝ٘ بني االفضار املتفاعًني مما ٜؤرٟ ايٞ تكاصب ايكٟٛ بني افضار  .67

 ادتُاع٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايتهٝف-ايتٓافػ-ايصضا -)ايتفاعٌ

 ٛع٘ َٔ ايتٛقعات االدتُاعٝ٘ املضتبط٘ مبٛقف َعني ٜؾري سيو ايٞ َفّٜٗٛٓتر عٓ٘ زتُ .68

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

)ايضٚابط ٚاالثاص املتباري١ بني االفضار ٚاجملتُع ٖٚٞ تٓؾا َٔ طبٝع٘ ادتُاعِٗ ٚتبارٍ  .69

سيو ايٞ َؾاعضِٖ ٚاستهانِٗ ببعطِٗ ايبعض َٚٔ تفاعًِٗ يف بٛتك٘ اجملتُع ( ٜؾري 

 َفّٗٛ

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 اؽرتاى ادتريإ بعطِٗ َع بعض يف افضاسِٗ ٚاسظاِْٗ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .71

 ايتهٝف(االدتُاعٞ-ايتٓافػ-ايصضا -ايتفاعٌ)

 الٜتِ ايتفاعٌ اال ٚعط مجاع٘ َٔ ٖشا ايتفاعٌ تعٗض .71

 ايصضا (االدتُاعٝ٘-ايتهٝف-ايعًُٝات-ايعالقات)

 ايعالقات املتٓٛع٘ اييت قاَت عًٞ ايتفاعٌ ايتفاعٌ تعٗض .72

 ايصضا (االدتُاعٝ٘-ايتهٝف-ايعًُٝات-)ايعالقات
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 اعايٝب االتصاٍ بني االفضار يتبارٍ ايغًع ايتفاعٌ تعٗض .73

 ايصضا (االدتُاعٝ٘-ايتهٝف-ايعًُٝات-ايعالقات)

 االْتكاٍ َٔ ايكضٜ٘ ايٞ املزٜٓ٘ ايتفاعٌ تعٗض .74

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايعًُٝات-ايعالقات)

 االْتكاٍ َٔ سٝا٠ ايظصاع٘ ايٞ ايصٓاع٘ ايتفاعٌ تعٗض .75

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايعًُٝات-ايعالقات)

 بعطٗا عٔ بعض ايتفاعٌ تعٗض منٛسز تغًغٌ ٚفك٘ ايٛقارع ٚاالسزاخ ايٓاجت٘ .76

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايعًُٝات-ايعالقات)

 ايطضم اييت ٜتفاعٌ بٗا االفضار ٚادتُاعات ٚتكِٝ عالقات ادتُاعٝ٘ ايتفاعٌ تعٗض .77

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايعًُٝات-)ايعالقات

 تعٗضاضز اٚ ايتهاتف ٚايتاطص يبًٛغ ايغاٜ٘ ايتفاعٌ تبارٍ املغاعز٠ اٚ ايتع .78

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ -ايتعإٚ)

 ٜغاعز عًٞ اؽبا  اذتادات ايفضر ٚؽعٛصٙ باملٔ ٚانتغاب سب االخضٜٔ ايتفاعٌ تعٗض .79

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف -ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 ٜغاعز عًٞ امحمافع١ عًٞ ٚدٛر ادتُاع٘ ٜٚغِٗ يف حتكٝل ايتفاعٌ تعٗض .81

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

ٖشا  .ٜغاعز عًٞ تكزِٜ ٚتطٛصٙ ٚاذتفاظ عًٞ نٝإ اجملتُع ٚتزعِٝ ٚسزت٘ ٚاعتكضاصٙ .81

 عٗضايتفاعٌ ٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ -ايتعإٚ)

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ ٜقٝاّ املٗٓزؼ ٚايبٓاء ٚايٓذاص يف بٓاء َٓظٍ  .82

 ايصضا (االدتُاعٝ٘-ايتهٝف-ايعًُٝات-)ايتعإٚ

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ ٜقٝاّ االفضار يضفع محٌ َٔ االثكاٍ  .83

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

.ٖشا   سضص االْغإ ايغٟٛ عًٞ حتكٝل َصاحل ايغري ايشٟ ال ٜكٌ عٔ َصًشت٘ ارتاص٘ .84

 عٗضايتفاعٌ ٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ -ايتعإٚ)

دتُاعٝ٘ تغتذٝب يبعض ايزٚافع ايهآَ٘ يف ايطبٝع٘ االْغاْٝ٘ ٚاييت تٓعض ع١ًُٝ ا .85

 عٗض.ٖشا ايتفاعٌ ٜرارُا ايٞ ايغريٜ٘ ٚاالْتُاء 

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)
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 .عًُٝ٘ ادتُاعٝ٘ ٜضدع هلا ايفطٌ يف تهٜٛٔ ايعكٝز٠ ايغًُٝ٘ اييت تؤثض عًٞ االعض٠ .86

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ٕٚايتعا)

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜٚسزٙ املصاحل ٚاالٖزاف بني االفضار يتشكٝل َصًش٘ َؾرتن٘ ٚخري عاّ  .87

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ -ايتعإٚ)

 عٗضٖشا  ايتفاعٌ ٜ ايٌُٓ اسا ادتُع اْتصض عًٞ ايغبع .88

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ -ايتعإٚ)

 عٗض. ٖشا  ايتفاعٌ ٜاذتارط َٔ سذض ٚاسز ال ٜبين .89

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗضٖشا  ايتفاعٌ ٜ حنً٘ ٚاسزٙ ال جتين ايعغٌ .91

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜٜز تغغٌ االخضٟ,ٚاالثٓتإ تغغالٕ ايٛد٘  .91

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗضٜايتفاعٌ ٖشا ٜز اهلل َع ادتُاع٘  .92

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜ ادتُا  ايغٛاعز ٜبين ايٛطٔ ٚادتُا  ايكًٛب خيفف َٔ امحمٔ .93

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

غريٟ فالْين ٚقفت عًٞ انتاف عزرنبري َٔ اسا نٓت قز اعتطعت إ اصٟ ابعز َٔ  .94

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜ ايعُايك١ 

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗض.ٖشا ايتفاعٌ ٜايغٛاقٞ ايصغريٙ تصٓع ادتزاٍٚ ايهبريٙ  .95

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ ٜ سيت ايٛصق٘ تصبح اخف اسا محًٗا اثٓإ .96

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

.ٖشا ايتفاعٌ ر  نٌ ؽدص ٜٓعف اَاّ باب٘,عٓزٖا عٝهٕٛ ايعامل بانًُ٘ ْعٝفا  .97

 عٗضٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ َٜغاعز٠ ايٓاؼ بعطِٗ بعطا يف اذتادات ٚفعٌ ارتريات  .98

 االدتُاعٞايصضا (-ايتهٝف-ايتٓافػ-ايتعإٚ)

ٚايعصضإ االْغإ يفٞ خغضاال ايشٜٔ آَٓٛا ٚعًُٛا ايصاذتات ٚتٛاصٛا باذتل قاٍ تعاىل ) .99

 .  تؾري ايغٛص٠ ايهضمي٘ ايٞ َفّٗٛ ( ٚتٛاصٛا بايصرب

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ
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 ؾري)ٚادعٌ يٞ ٚطٜضا َٔ اًٖٞ ٖاصٕٚ اخٞ اؽزر ب٘ أطصٟ ٚاؽضن٘ يف اَضٟ( تقاٍ تعاىل  .111

 اال١ٜ ايهضمي٘ اىل .

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ ٜاملظامخ٘ يف اَض َٔ رٕٚ اذتام ايطضص  .111

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

ع١ًُٝ ادتُاعٝ٘ ٖزفٗا ايتٛفٝل بني االفضار ٚادتُاعات حبٝح ٜتفِٗ نٌ طضف افهاص  .112

 عٗضفاعٌ ٜايت شا .ٖ َٚؾاعض ايطضف االخض

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

 عٗض. ٖشا  ايتفاعٌ ٜ تطبٝع االْغإ بايبٝئ٘ االدتُاعٝ٘ اييت ٜعٝؿ فٝٗا .113

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

ع١ًُٝ ادتُاعٝ٘ تتطُٔ ْؾاط االفضار اٚ ادتُاعات ٚعًٛنِٗ ايشٟ ٜضَٞ ايٞ ايتالؤّ  .114

.ٖشا ايتفاعٌ  ايفضر ٚغريٙ اٚ بني مجً٘ افضار ٚبٝئتِٗ اٚ بني ادتُاعات املدتًف٘ ٚاالْغذاّ بني

 عٗضٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

عًُٝ٘ ادتُاعٝ٘ صابط٘ ٜتفاعٌ فٝٗا ؽدصإ اٚانجض َٔ ادٌ َٓع اٚ تكًٌٝ ايصضا   .115

.ٖشا ايتفاعٌ  ض االخضٚاالختالف ٖٚٛ اعًٛب ايعٝؿ بغالّ ٚتفاعٌ االؽداص بعطِٗ َع ايبع

 عٗضٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

 عٗض. ٖشا ايتفاعٌ ٜ رخٍٛ االفضار يف عالقات تٓاعل َع ايبٝئ٘ ارتاص٘ بِٗ  .116

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

ٜعين َضْٚ٘ ايفضر يف تغٝري امناط عًٛن٘ سيت ٜٛارِ َا حيزخ يف ْفغ٘ َٔ تغريات  .117

 عٗض.ٖشا  ايتفاعٌ ٜ ف٘ ٚبني ظضٚف ايبٝئ٘ امحمٝط٘ ب٘شتتً

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

 .٘ٝغ سٝا٠ ْٛعفعًُٝ٘ َغتُضٙ تٗزف اعاعا ايٞ اؽبا  رٚافع ايفضر اذتٜٝٛ٘ االطَ٘ ذت .118

 عٗضٖشا ايتفاعٌ ٜ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتهٝف-ايتٓافػ-)ايتعإٚ

 عًٝٗا االْؾط٘ االْغاْٝ٘ ناف٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ ايعًُٝ٘ االدتُاعٝ٘ اييت تضتهظ .119

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

ختفٝف سز ايصضا  ايٓفغٞ ٚايجكايف بني ايرتاخ االصٌٝ ٚبني اٚضا  ايبٝئ٘ ادتزٜز٠  .111

 املدتًف٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)
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عهػ ايعالق٘ املضضٝ٘ يالْغإ َع امحمٝط ايعاّ يًفضر ٜؾري عًُٝ٘ عًٛنٝ٘ َعكزٙ ت .111

 سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

عًُٝ٘ ٖزفٗا تٛفري ايتٛاطٕ اٚ ايتٛافل بني ايفضر ٚايتغريات اييت تطضأ عًٞ امحمٝط ٜؾري سيو  .112

 ايٞ َفّٗٛ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

 ايفضر عًٞ ايتذاٚب َع االخضٜٔ ٚقبٛهلِ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛقزص٠  .113

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

 صضا  ٜعظط ايتطأَ ٚايؾعٛص باالخضٜٔ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .114

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

ٜؾري سيو ايٞ ٜعٌُ عًٞ ايصضا  يف تهٜٛٔ عالقات محُٝ٘ بني ايٓاؼ اييت ؽاصنت فٝ٘  .115

 َفّٗٛ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

 ؽعٛص حيٌُ عًٞ َغابك٘ ؽدص اٚ فضٜل يف َباصا٠ يًفٛط فٝٗا ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .116

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

ْتاز ْعِ ادتُاعٝ٘ ٚعٝاعٝ٘ ٚرميكضاطٝ٘ تؤنز ايتكزّ ٚاالبزا  ٚاالبتهاص ٜؾري سيو  .117

 فّٗٛايٞ َ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

عًُٝ٘ ادتُاعٝ٘ ٜكّٛ َٔ خالهلا ؽدصني اٚ انجض بايعٌُ يًٛصٍٛ ايٞ ٖزف َعني  .118

 ٚحيضص نٌ طضف يًٛصٍٛ قبٌ االخض ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ ايعٛاٌَ ايطارفٝ٘ ٚايزٜٓٝ٘ اييت تضٜز تعُِٝ َباررٗا .119

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 تعاصض املصاحل ايؾدصٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .121

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 حيزخ بني اطضاف َتهافئ٘ يف ايكزصات ٚاالَهاْات ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .121

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

طضفني بُٝٓٗا تعاصض يف املصاحل ٚحياٍٚ نٌ طضف إ ٜغتاثض ٚسزٙ باهلزف  ٜٓؾا بني .122

 بصضف ايٓعض عٔ االخضٜٔ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 اعتدزاّ ايطضم املؾضٚع٘ هلظمي٘ ارتصِ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .123

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف
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 ٛ اهلزف ال ايؾدص ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛاالجتاٙ حن .124

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ستاٚي٘ ْٛ  بٝٛيٛدٞ يًكطاء عًٞ ْٛ  اخض  ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .125

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ايتفاٚت يف تٛطٜع ايجض٠ٚ ٚغٝاب ايعزاي١ االدتُاعٝ٘ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .126

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-افػايتٓ-)ايتهٝف

ْٛ  َٔ اْٛا  ايتٓافػ ٜغتدزّ اطضاف٘ اعايٝب غري َؾضٚع٘ يتشكٝل اٖزاف٘ ٜؾري سيو ايٞ  .127

 َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 اعتزاء ؽدص عًٞ اخض ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .128

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

َصًشت٘ ٖٚٛ ٜعًِ إ حتكٝكٗا الٜتِ اال باالعتزاء عًٞ َصاحل ععٞ ايفضر يتشكٝل  .129

 االخضٜٔ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ايتدطٝط يألغتٝاآلت ٚاملؤاَضات ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .131

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ٚاالَهاْات ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛحيزخ بني اطضاف غري َتهافئ٘ يف ايكزصات  .131

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

ٜٓؾا بني طضفني بُٝٓٗا تعاصض يف املصاحل ٚحياٍٚ نٌ طضف إ ٜغتاثض ٚسزٙ باهلزف  .132

 بصضف ايٓعض عٔ االخضٜٔ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ظمي٘ ارتصِ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛاعتدزاّ ايطضم ايغري َؾضٚع٘ هل .133

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 االجتاٙ حنٛ ايؾدص ال اهلزف ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .134

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

ع١ًُٝ ادتُاعٝ٘ عًب١ٝ ٖزاَ٘ تعرب عٔ ْطاٍ ايكٟٛ االدتُاعٝ٘ ٚتصارَٗا ٜؾري سيو  .135

 ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-افػايتٓ-)ايتهٝف

حيزخ ْتٝذ٘ يغٝاب االْغذاّ ٚايتٛاطٕ ٚايٓعاّ ٚاالمجا  يف ستٝط ادتُاعٞ َعني ٜؾري  .136

 سيو ايٞ َفّٗٛ

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف
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حيزخ ْتٝذ٘ يٛدٛر ساالت َٔ عزّ ايضضٞ سٍٛ املٛاصر املارٜ٘ َجٌ ايغًط٘ ٚايزخٌ  .137

 َعا ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛٚاملًهٝ٘ اٚ نًُٝٗا 

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 زتابٗ٘ سٍٛ ايكِٝ اٚ ايضغب٘ يف اَتالى ادتاٙ ٚايك٠ٛ اٚ املٛاصر ايٓارصٙ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ .138

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

 ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛسصًٝ٘ ايعالقات بني االفضار ايشٜٔ ٜؾهٕٛ َٔ اختالف يف االسزاخ  .139

 (االدتُاعٞايصضا -ايتعإٚ-ايتٓافػ-)ايتهٝف

اجملتُع ال ميهٔ إ ٜغتُض اال اسا ٚدزت رصد٘ نافٝ٘ َٔ ايتذاْػ ٚايرتبٝ٘ تضعذ  .141

 ٚتزعِ ٖشا ايتذاْػ ٜؾري سيو ايٞ َفّٗٛ

 ايصضا (االدتُاعٞ-ايتعإٚ-ايتٓافػ-ايتهٝف)

 ضٕٛ ي٘ ٜزٍ عًٞ تعضٜف عًٛى ادتُاعٞ مياصع٘ ايٓاؼ يف اجملتُع اٚ ٜتعض .141

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

 ايتفاعٌ بني ايٓاؼ يف طَإ َٚهإ َعٝٓني ٜزٍ عًٞ تعضٜف  .142

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

ات ايعا١َ اييت ٜتبعٗا افضار اجملتُع اييت تٓعِ سٝاتِٗ زتُٛع٘ َٔ ايكٛاعز ٚاالجتاٖ .143

 ٚتٓغل ايعالقات اييت تضبطِٗ ببعطِٗ ٜزٍ عًٞ تعضٜف 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

  عٔ َعاٖض اذتٝاٙ االدتُاع١ٝ ٜزٍ عًٞ تعضٜف نٌ سارث٘ َٔ ؽاْٗا إ تعرب .144

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-االدتُاعٝ٘ايعاٖض٠ )

اٟ َٛضٛ  ٜتعًل بطبٝع٘ ايعالقات اٚ بطبٝع٘ ايكِٝ االدتُاعٝ٘ يف اجملتُع ٜزٍ عًٞ  .145

 تعضٜف 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

 فاعٌ االدتُاعٞ ٜزٍ عًٞ تعضٜف مجٝع ايعًُٝات املضتبط٘ بايت .146

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

ٚيف االعايٝب اييت ٜغري االفضار عًٞ ْٗذٗا يف طضٜك٘ تفهريِٖ يف شتتًف اعُاهلِ  .147

 ٜزٍ عًٞ تعضٜف  ا  ٜٚؾاء  مل  اّ ا ٚشتتًف زتاالت اذتٝا٠ عٛاء ؽاء

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-الدتُاعٝ٘ايعاٖض٠ ا)

زتُٛع٘ ارتربات ٚاملعضف٘ اييت ٜهتغبٗا املضء عًٞ َزٟ سٝات٘ َٚٓش ْعَٛ٘ اظافضٙ باْٗا  .148

 ظٛاٖض ادتُاعٝ٘ ٜزٍ عًٞ تعضٜف 

 (ايعًُٝات االدتُاعٝ٘-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-)ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘

اْٛا  ايغًٛى املدتًف٘ عٛاء ناْت ثابت٘ اّ َتغريٙ ٚاييت َٔ ؽاْٗا إ تغبب ايكٗض  .149

 ارتاصدٞ يالفضار ٜزٍ عًٞ تعضٜف 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)
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ٖٞ نٌ عًٛى ٜتؾهٌ بني افضار اجملتُع بانًُ٘ ٚتهٕٛ خصارص ٖشا ايغًٛى  .151

 يف ساٍ تؾهً٘ حباي٘ فضرٜ٘ عٓ٘ يف اذتاي٘ ادتُاعٝ٘ ٜزٍ عًٞ تعضٜف  شتتًف٘

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

 

 

اْٛا  ايغًٛى املدتًف٘ ٚامناط ايتفهري اييت تتُٝظ باْٗا خاصد٘ عٔ اصارٙ املضء نُا اْٗا  .151

 تتُتع بايك٠ٛ ٜزٍ عًٞ تعضٜف 

 ايعًُٝات االدتُاعٝ٘(-ايتعإٚ االدتُاعٞ-ايتفاعٌ االدتُاعٞ-ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘)

ايطفٌ تؾري إ اجملتُع ٖٛ قبٌ نٌ ؽئ ضُري ٖٚٛ ضُري اجملُٛع٘ ايشٟ جيب اٜصاي٘ ايٞ  .152

 ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-تًكارٝ٘)

َٛضٛعٝ٘ ٚيٝغت َٔ صٓع ايفضر بٌ اْ٘ ٜتًكاٖا َٔ اجملتُع ايشٟ ٜٓؾا ب٘ تؾري ايٞ اسز  .153

 خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 (ؽٝئٝ٘-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-)تًكارٝ٘

َا ميٝظٖا عٔ ايعًّٛ االخضٟ نايضٜاضٝات اْغاْٝ٘ تٓؾا َع ْؾاٙ اجملتُع ٚظٗٛصٙ ٖٚٛ  .154

 تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-تًكارٝ٘)

ظاٖض٠ َهتغب٘ سٝح ٜٓؾا االفضار عًٝٗا راخٌ االعض٠ ٚاجملتُع َٚٔ ثِ ٜتباريٕٛ ٚدٗات  .155

 ْعضِٖ ٚآصاءِٖ ثِ تٓصٗض تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 (ؽٝئٝ٘-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-ًكارٝ٘)ت

يًُذتُع ضُري ٜغُٛ ٜٚتعايٞ عًٞ ضُارض االفضار زتتُعني اٚ َٓفضرٜٔ تؾري ايٞ اسز  .156

 خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-تًكارٝ٘)

تٓؾا ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ َٔ ايفعٌ ٚصر ايفعٌ بني ايطُري ٚايعكٌ تؾري ايٞ اسز خصارص  .157

 االدتُاعٝ٘ ٖٚٞايعاٖض٠ 

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-تًكارٝ٘)

ال تٓؾا َٔ فعٌ االفضار ٚامنا َٔ ٚسٞ ايعكٌ ٚصٓع اجملتُع بانًُ٘ تؾري ايٞ اسز  .158

 خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-تًكارٝ٘)

ٜؾاصى َععِ افضار اجملتُع يف ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠  .159

 دتُاعٝ٘ ٖٚٞاال

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)
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 ٚتتغري بني ايظَإ ٚاملهإ تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ .161

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-)عَُٛٝ٘

ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ هلا صف٘ ادتاسبٝ٘ اَا إ تهٕٛ ؽعٛصٜ٘ تتهضص َٔ فرتٙ الخضٟ َجٌ  .161

 ز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞاملٓاعبات املدتًف٘ ناالعٝار تؾري ايٞ اس

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

ايظٚاز,فٗٛ خيتًف عًٞ َض ايعصٛص نُا ختتًف عارات٘ َٔ َهإ ايٞ اخض  تؾري ايٞ اسز  .162

 خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-)عَُٛٝ٘

ز خصارص ايعاٖض٠ تفضض ساتٗا عًٞ ايفضر يف اجملتُع رٕٚ إ ٜؾعض بشيو تؾري ايٞ اس .163

 االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

إ ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ال ميهٔ تفغريٖا اال َٔ خالٍ ظاٖضٙ اخضٟ تعظطٖا تؾري ايٞ  .164

 اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

اقٌ َٓظي٘ َٓٗا تؾري  ال جيٛط إ ٜتِ تفغري اٟ ظاٖضٙ ادتُاعٝ٘ َٔ خالٍ ظاٖضٙ اخضٟ .165

 ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

إ تفغري اٟ ظاٖضٙ باالعتُار عًٞ ظٛاٖض اقٌ َٓٗا ٜكًٌ َٔ ايظاَٝتٗا ٚقٗضٖا تؾري ايٞ  .166

 اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

ٌ َٓفصٌ عٔ ايعاٖضٙ االخضٟ تؾري ايٞ اسز خصارص ال ميهٔ رصاع٘ نٌ ظاٖضٙ بؾه .167

 ايعاٖض٠ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 اؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-عَُٛٝ٘)

تعز ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ظاٖضٙ َعكز٠ ٚال ميهٔ رصاعتٗا ٚحتًًٝٗا بٓاء عًٞ ايعٛاٌَ  .168

اعٝ٘ ادتغضافٝ٘ اٚ ايغٝاعٝ٘ اٚ االقتصارٜ٘ اٚ ايٓفغٝ٘ تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖض٠ االدتُ

ٖٞٚ 

 ؽٝئٝ٘(-تاصخيٝ٘-ْغبٝ٘-)عَُٛٝ٘

ٝا٠ تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖضٙ اذتمتجٌ ايعٛاٖض االدتُاعٝ٘ داْبا َُٗا َٔ دٛاْب  .169

 االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-ْغبٝ٘-َرتابط٘-تاصخيٝ٘)

ظاٖضٙ ادتضمي٘ سٝح ال ميهٔ رصاعتٗا ٚحتًًٝٗا باعتدزاّ عاٌَ ٚاسز تؾري ايٞ اسز  .171

 االدتُاعٝ٘ ٖٚٞخصارص ايعاٖضٙ 

 ؽٝئٝ٘(-ْغبٝ٘-َرتابط٘-)تاصخيٝ٘
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اسا نإ االْغإ بطبٝعت٘ اذت١ٜٛٝ بانٌ ٜٚؾضب فإ طبٝعت٘ االدتُاعٝ٘ حتتِ عًٝ٘ إ  .171

ٜعٝؿ يف اجملتُع ٜٚتعاٌَ َع افضارٙ ٚخيطع دتُٝع َتغريات٘ ايغٝاعٝ٘ ٚاالقتصارٜ٘ تؾري ايٞ 

 اسز خصارص ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 ؽٝئٝ٘(-ْغبٝ٘-َ٘رتابط-)تاصخيٝ٘

 التٛيز مبٛيز االْغإ ٚال تٓفٞ بفٓار٘ تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ .172

 (ؽٝئٝ٘-ْغبٝ٘-َرتابط٘-)تاصخيٝ٘

تاتٞ خاصز اصارتٓا تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ تؾري ايٞ اسز خصارص  .173

 ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞ

 (ؽٝئٝ٘-ْغبٝ٘-َرتابط٘-)تاصخيٝ٘

ين بعز َٛتٓا تؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ االعضٙ قبٌ ايٛالرٙ ٚال تف تٛدز .174

ٖٞٚ 

 (ؽٝئٝ٘-ْغبٝ٘-َرتابط٘-)تاصخيٝ٘

 ؾري ايٞ اسز خصارص ايعاٖضٙ االدتُاعٝ٘ ٖٚٞالْغإ يًكِٝ ٚايعارات ٚايكإْٛ ٜخطٛ  ا .175

 ْغبٝ٘(-َرتابط٘-تاصخي١ٝ-ؽٝئٝ٘-)ادتربٚااليظاّ

 

 

 

 

 


