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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            

 

 ؾضٜٚز(-ْٛصَإ-عبريَإ-داصرْض) ايشنا٤عٓزايكزص٠ عًٞ سٌ امناط املؾه٬ت ميجٌ  .1

َٖٛؿّٗٛ َعٟٓٛ ٚيٝػ َارٜا ٫ٜضٟ ٫ٜٚكاؼ بؾهٌ َباؽضنُاتكاؼ ا٫ٚطإ ٚا٫سذاّ  .2

 ايتعًِ(-ايكِٝ-ايُٓٛ-ايشنا٤) ٚيهٔ ميهٔ إ ٜغتزٍ عًٝ٘ ٜزٍ عًٞ َؿّٗٛ

َصطًح ٜؾٌُ ٜٚتطُٔ ايكزصات ايعك١ًٝ املتعًك٘ بايكزصٙ عًٞ ايتشًٌٝ ٚايتدطٝط ٚسٌ  .3

 ايتعًِ(-ايكِٝ-ايُٓٛ-ايشنا٤) ّٛٗاملؾانٌ ٚبٓا٤ا٫عتٓتادات ٚعضع٘ ايتصضف ٜزٍ عًٞ َؿ

 ؽب٘ اؾ٬طٕٛ ايٓؿػ ايعاقً٘ بايؿاصؼ ايشٟ ٜتشهِ يف ايعضب٘ ٚادتٛار ٜؾريسيو ايٞ ايشنا٤ .4

 ايٓؿغٞ(-ايبٝٛدتٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؿًغؿٞ)

ايعكٌ ٚا٫سغاؼ ٜؾريسيو ايٞ سٝا٠ ا٫ْغإ تعاْٞ ا٫ْزَاز ٚايتاقًِ َع ا٫خضٜٔ عٔ طضٜل  .5

 ايٓؿغٞ(-ايبٝٛدتٞ-ا٫دتُاعٞ-)ايؿًغؿٞ ايشنا٤

 ٜضٟ ابٔ خًزٕٚ إ ا٫ْغإ ٫ٜغتطٝع ايعٝؿ مبؿضرٙ ٜؾريسيو ايٞ ايشنا٤ .6

 ايٓؿغٞ(-ايبٝٛدتٞ-ا٫دتُاعٞ-)ايؿًغؿٞ

هٔ ا٫ؾضار"ٚامجمُٛعات"َٔ ايتاقًِ بؾهٌ اؾطٌ َع ايعضٚف ايحمٝط٘ ٜؾريسيو ا٫راٙ اييت مت .7

 ايٓؿغٞ(-ايبٝٛدتٞ-ا٫دتُاعٞ-)ايؿًغؿٞ يٞ ايشنا٤ا

اعتطاع َٔ خ٬ٍ تعضٜؿ٘ يًشنا٤ إ ٜعرب عٓ٘ بطضٜك٘ َعٜٓٛ٘ زتضرٙ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ  .8

 داصرْض(-عبريَإ-ٚنغًض-تريَإ) ايشنا٤عٓز

 ايكزصٙ عًٞ اعتدزاّ ايعكٌ يف حتكٝل اهلزف ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز .9

 داصرْض(-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ

 ايكزصٙ عًٞ ارصاى املتؾابٗات ٚايع٬قات ايضٜاضٝ٘ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز .11

 داصرْض(-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ

سنا٤ات َتعزرٙ تتؿاعٌ يتٓتر ارا٤ َتُٝظ خاص بهٌ اؾضارٙ ٖٚٞ قابً٘ يًُٓٛ ٜؾري ايٞ  .11

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
 َٛاقـ شتتًؿ٘ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓزٖٛ ايكزص٠ عًٞ سٌ املؾه٬ت يف  .12

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ

اعتكزٖشا ايباسح إ ايٓاؼ رنتًؿٕٛ يف َزٟ َا ميتًهٕٛ َٔ طاق٘ عك١ًٝ ايشنا٤ ٜؾري ايٞ  .13

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

بعًُ٘ َغتك٬ اعتك٫٬ ايشنا٤َ٪يـ َٔ نجرئَ ايكزصات املٓؿصً٘ ٚاييت ٜكّٛ نٌ َٓٗا  .14

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ ْغبٝا عٔ ا٫خض ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

ايٓاؼ ميًهٕٛ امناطاؾضٜزٙ َٔ ْكاط ايك٠ٛ ٚايطعـ يف ايكزصٙ ايعك١ًٝ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ  .15

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ ايشنا٤عٓز

َٓٗا َاٖٛضعٝـ َٚٓٗاَاٖٛقٟٛ ٜؾري  نٌ  ا٫طؿاٍ ٜٛيزٕٚ ٚيزِٜٗ نؿا٤ات سٖٓٝ٘ َتعزرٙ .16

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

صؾض ايٓعضٜ٘ ا٫ختٝاصات ايتكًٝزٜ٘ يًشنا٤ ٫ْٗا٫ تٓصـ سنا٤ايؾدص ؾٗٞ تضنظعًٞ  .17

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ دٛاْب َعٝٓ٘ ؾكط ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

ييت تتؾهٌ بٗاا٫َهاْٝات ايشٖٓٝ٘ ي٬ْغإ ٚايطضم اييت اٖتُت مبشاٚي٘ ؾِٗ ايهٝؿٝ٘ ا .18

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ تٗتِ بٗا عريٚصات ايتعًِ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

إ ايٛقت قزسإ يًتدًص َٔ املؿّٗٛ ايهًٞ يًشنا٤سيو املؿّٗٛ ايشٟ ٜكٝغ٘ املعاٌَ ايعكًٞ  .19

 (داصرْض-َإعبري-ٚنغًض-)تريَإ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

جكاؾ٘ َا اٚزتتُع َا اٚاْتاز اؽٝا٤ دزٜز٠ سات قُٝ٘ ؾ ٜعتربٙ نؿا٤ٙ اٚقزصٙ ذتٌ املؾه٬ت .21

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ َٔ امجمتُعات ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز

 ايشنا٤زتُٛع٘ َتعزر٠ َٔ ايشنا٤ات قابً٘ يًُٓٛ ٚايتطٛصٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز .21

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ

ختتًـ ايشنا٤ات يف منٖٛا راخٌ ايؿضر ايٛاسز اٚبني ا٫ؾضار بعطِٗ ايبعض ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ  .22

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ ايشنا٤عٓز

ٔ تُٓٝ٘ ايشنا٤ات املتعزر٠ بزصدات َتؿاٚت٘ اسا اتٝشت ايؿضص٘ يشيو ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ همي .23

 (داصرْض-عبريَإ-ضٚنغً-)تريَإ ايشنا٤عٓز

اَهٔ حتزٜز ٚقٝاؼ ايشنا٤ات املتعزرٙ ٚايكزصات املعضؾٝ٘ ايعك١ًٝ اييت تكـ ٚصا٤ نٌ ْٛع  .24

 (داصرْض-عبريَإ-ٚنغًض-)تريَإ ٜؾري ايٞ َؿّٗٛ ايشنا٤عٓز
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ستؿٛظ"إ ايشنٞ...عٝهٕٛ انجضقزصٙ عًٞ تعًِ ايًػات ٚاعتدزاّ ايًػ١ يف  ٜكٍٛ" .25

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛاي) ايٞ ايشنا٤ايٛصٍٛ ٫ٖزاف َعٝٓ٘ ٜؾري 

عضؾت٘ قٛاعز ايٓشٛ باْ٘ ايكزص٠ عًٞ َعضؾ٘ ايحمغٓات ايبزٜعٞ ٚايؾعضٚسغٔ ا٫يكا٤ ٜؾري ايٞ  .26

 ايبصضٟ(-املٛعٝكٞ-املٓطكٞ-ًػٟٛاي) ايشنا٤

  ايكزص٠ عًٞ ْكٌ املؿاِٖٝ بطضٜك٘ ٚاضش٘ ٜؾري ايٞ ايشنا٤ .27

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛاي)

ٌٜٚ زتُٛع٘ َٔ ايع٬َات املغاعزٙ عًٞ ْكٌ املعًَٛات هلا ر٫ي٘ ٜؾري ايكزصٙ عًٞ اْتاز ٚتأ .28

 ايبصضٟ(-املٛعٝكٞ-املٓطكٞ-ًػٟٛاي) ايٞ ايشنا٤

إ املتعًُني ايشٜٔ ٜتؿٛقٕٛ يف ٖشاايشنا٤ ذنبٕٛ ايكضا٤ٙ ٚايهتاب٘ ٚصٚاٜ٘ ايكصص ٜؾري ايٞ  .29

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا) ايشنا٤

 ص٠ نبريٙ عًٞ تشنضا٫مسا٤ٚا٫َانٔ ٚايتٛاصٜذ ٚا٫ؽٝا٤ايكًٝ٘ ا٫ُٖٝ٘ ٜؾري ايٞ ايشنا٤قز .31

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛاي)

 ني ٚاملُجًني ٜؾري ايٞ ايشنا٤راصٙ ٚاصشاب املٗٔ اذتضٙ ٚايؿهاٖٝظٗضيزٟ نتاب ا٫ .31

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا)

 ؿٖٛني ٚص٩عا٤ايكّٛ ٜؾري ايٞ ايشنا٤اؾضار انجضَٔ غريِٖ ٚارتطبا٤امل قزص٠ ميًهٗا .32

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا)

ٜكٍٛ)ؽهغبري(إ"بضٚتٛؼ"اظٗضيٓابٛضٛح نٝـ ٜهغب ايضاٟ ايعاّ دتاْب٘ َتعُزا عًٞ  .33

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا) ق٠ٛ خطاب٘ ٜؾري ايٞ ايشنا٤

ا٫ٚرعابل مل ٜهٔ ميتاطعٓهت٘ ايعغهضٜ٘ يهٔ نإ اذتذاز بٔ ٜٛعـ َٖٛعًِ  .34

 ٜتُٝظبك٠ٛ ب٬غت٘ ٚتعبريٙ ٚخطبت١ يف اٌٖ ايعضام ٜؾري ايٞ ايشنا٤

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا)

ايغٗٛي١ يف اْتاز ٚتكزِٜ ايًػ١ ٚاذتغاع١ٝ ايٞ ايؿضٚم ايزقٝك٘ اييت ٫تهارتشنض بني  .35

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛيا) ايهًُات ٜؾري ايٞ ايشنا٤

َٔ ايغٗٛي١ يف اْتاز ٚتكزِٜ ايًػ٘ ٚاذتغاع١ٝ ايٞ ايؿضٚم ايزقٝك٘ اييت ٫تهار تشنض بني  .36

ايهًُات ٚتضتٝب ٚاٜكاع ايهًُات ٜٚغتدزّ ٖشا ايشنا٤يف ا٫عتُاع ٚايهتاب٘ ٚايكضا٤ٙ 

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ًػٟٛاي) ٚايتشزخ ٜؾري ايٞ ايشنا٤
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زصات ايشٖٓٝ٘ اييت تتٝح يًؾدص ٬َسع٘ ٚاعتٓباط ٚٚضع ايعزٜزَٔ ايؿضٚض سنا٤زتٌُ ايك .37

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٓطكٞ) ايطضٚصٜ٘ ٜؾري ايٞ ايشنا٤

قزص٠ عًٞ قضا٤ٙ ٚحتًٌٝ ايضعّٛ ايبٝاْٝ٘ ٚايع٬قات ايتذضٜزٜ٘ ٚايتصضف ؾٝٗا ٜؾري ايٞ  .38

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-يضٜاضٞا) ايشنا٤

اص َٔ ايتؿهريايصشٝح باعتعُاٍ ارٚات ايتؿهري املعضٚؾ٘ نا٫عتٓتاز متهٔ ا٫ؽد .39

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٓطكٞ) ٚايتعُِٝ ٜؾري ايٞ ايشنا٤

 قزص٠ ايضٜاض١ ٫ حتتاز ايٞ ايتعبريايًؿعٞ ٜؾري ايٞ ايشنا٤ .41

 اذتضنٞ (-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايضٜاضٞ)

 ٜؾريايٞ ايشنا٤عٌُ ع٬قات ٚاصتباطات بني شتتًـ املعًَٛات  .41

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٓطكٞ)

 ايتؿهريبطضٜك٘ اعتز٫يٝ٘ اعتٓتادٝ٘ َع ا٫قٓاع ادتٝز ٜؾريايٞ ايشنا٤ .42

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايضٜاضٞ)

 قزص٠ طؿٌ ا٫بتزا٥ٞ عًٞ تضتٝب ا٫سزاخ ايتاصرنٝ٘ ٚؾكا يتٛاصرنٗا ٜؾريايٞ ايشنا٤ .43

 نٞ(اذتض-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٓطكٞ)

ايكزصٙ عاي١ٝ عًٞ ؾِٗ ا٫خضٜٔ ٚحتزٜزصغباتِٗ َٚؾاصٜعِٗ ٚسٛاؾظِٖ ْٚٛاٜاِٖ ٚايعٌُ  .44

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ َعِٗ ٜؾريايٞ ايشنا٤

 ايكزص٠ عًٞ ايعٌُ بؿاعًٝ٘ َع ا٫خضٜٔ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .45

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 ٚايتٛاصٌ ٚايٛعاط٘ ٚاملؿاٚضات ٜؾريايٞ ايشنا٤ايكزصٙ عًٞ يعب رٚصايظعاَ٘ ٚايتٓعِٝ  .46

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 ٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤ٝغت عاد٘ اقتصارٜ٘ ؾكط اٚ تعاْٚٝاذتٝاٙ َع ايٓاؼ ٚايتٛاصٌ َعِٗ ي .47

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 ٜؾريايٞ ايشنا٤ايشنا٤ يف ايع٬قات املتباري٘ بني ايٓاؼ ٖٛايكزصٙ عًٞ ؾِٗ ا٫خضٜٔ  .48

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ
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 سص١ًٝ ايتؿاع٬ت ايكا٥ُ٘ بني ايؿضر ٚايب٦ٝ٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .49

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 ايكزص٠ عًٞ ؾُٗ٘ ٫ْؿعا٫ت٘ ٚاٖزاؾ٘ ْٚٛاٜاٙ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .51

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

١ًٝ ايٛسٝزٙ يًتعضف عًٝ٘ صمباتهُٔ يف ٬َسع٘ املتعًُني ايشنا٤تصعب ٬َسعت٘ ٚايٛع .51

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ ٜؾريايٞ ايشنا٤

إ ٜعٞ ا٫ْغإ ْؿغ٘ ٚايعامل ايشٟ ٜعٝؿ ؾٝ٘ ٜٚزصى ايع٬قات اييت تضبط ا٫َٛص  .52

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ ٚايعٛاٖضايحمٝط٘ ب٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤

 غ٘ ٜعين إ ٜتعُل يف ْٛعٝ٘ َؾاعضٙ َٚاٖٝ٘ ٚدٛرٙ ٜؾريايٞ ايشنا٤ٚعٞ املض٤يٓؿ .53

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

ٚايٓذاح ٚتزصٜب٘ عًٞ ٚضع ا٫ٖزاف ارتاص٘ بِٗ ٜؾريايٞ  تؾذٝع سادات ايطايب  .54

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ ايشنا٤

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايشنا٤)املٓطكٞتُٓٝ٘ ايؿضر ٚطٜارٙ قزصات٘ َٚٗاصت٘ ٜؾريايٞ  .55

ٜتٛيٞ ايؿتٝ٘ َع اقضاِْٗ راخٌ ايطًٝع٘ بايتدطٝط ٚتٓعِٝ بضازتِٗ باْؿغِٗ ٜؾريايٞ  .56

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ ايشنا٤

اتاس٘ ايؿضص يًؿيت اٚ ايؾاب نٞ ٜتعًِ ٜٚهتغب ارتربٙ يف دٛ ٜغٛرٙ ايٓؾاط ٚايرتٜٚح  .57

 ٫ٛت٘ ٚاجتاٖت٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤ٜتعًِ ٚؾل صغبات٘ َٚٝ

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 ا٫ستهاى املباؽضَع ارتربٙ املطًٛب٘ َٔ خ٬ٍ ا٫ْؾط٘ ايشاتٝ٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .58

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 اعاؼ اذتٛاص املؿتٛح باعتُضاص ٜؾريايٞ ايشنا٤ ٢ايكا٥ز َع ا٫ؾضار عً .59

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 اصشاب ٖشا ايشنا٤ ميًٕٝٛ ٫عتعُاٍ ادتغِ ذتٌ املؾه٬ت ٜؾريايٞ ايشنا٤ .61

 (اذتضنٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
 ًتعبري عٔ ا٫ؾهاص ٚا٫ساعٝػ ٜؾريايٞ ايشنا٤ايكٝاّ ببعض ا٫عُاٍ ي .61

 (اذتضنٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 بؾهٌ بزٜع ٜؾريايٞ ايشنا٤ايكزص٠ عًٞ ايتشهِ بٓؾاط ادتغِ ٚسضنات٘  .62

 (اذتضنٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

ايؾدص ايغًِٝ ميًو ايكزص٠ عًٞ ايتشهِ ظغُ٘ ٚبضؽاقت٘ ٚتٛاطْ٘ ٚتٓاعك٘ ٜؾريايٞ  .63

 (اذتضنٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)ايًػ٣ٛ ايشنا٤

٫عب نضٙ ايكزّ امجمٝزٖٛؽدص سنٞ نشيو ايضاقص٘ اييت تعذب ادتُٗٛص بضقصٗا ٜؾريايٞ  .64

 (ايًػ٣ٛ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ادتغُٞ) ايشنا٤

 اعتطاع٘ ٫عب ايغريى املؾٞ عًٞ ا٫سباٍ ايؾدصٞ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .65

 (اذتضنٞ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-)املٓطكٞ

 اعتطاع٘ عاٌَ املعُاص ايغريعًٞ ايٛاح ارتؾب رٕٚ خٛف ٜؾريايٞ ايشنا٤ .66

 (ايًػ٣ٛ-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ادتغُٞ)

 ٚارصاى اٜكاعٗا ايظَين ٚا٫سغاؼ باملكاَات ٜؾريايٞ ايشنا٤ايتعضف عًٞ ايٓػُات  .67

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٛعٝكٞ)

 تشنضا٫ذتإ ٚايتعضف عًٞ املكاَات ٚا٫ٜكاعات ٜؾريايٞ ايشنا٤ .68

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٛعٝكٞ)

 ا٫سغاؼ با٫ٜكاع ٚايتؿاعٌ َع٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .69

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٛعٝكٞ)

 ايػٓا٤ ضُٔ زتُٛع٘ َٔ ايهٛصؼ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .71

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٛعٝكٞ)

 ؾاصؽ ٜؾريايٞ ايشنا٤ اَغاى َعًك٘ ْٚكضٖاعًٞ اْا٤ .71

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املٛعٝكٞ)

ايكزصٙ عًٞ خًل متج٬ت َض٥ٝ٘ يًعامل يف ايؿطا٤ ٚتهٝٝؿٗا سٖٓٝاٚبطضٜك١ ًَُٛع٘ ٜؾريايٞ  .72

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ -املٛعٝكٞ-املهاْٞ) ايشنا٤
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
ميهٔ صاسب٘ َٔ ارصاى ا٫جتاٙ ٚايتعضف عًٞ ايٛدٛٙ اٚا٫َانٔ ٚابضاطايتؿاصٌٝ ٚارصاى  .73

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايًػٟٛ -ايبصضٟ) امجماٍ ٚتهٜٛٔ متجٌ عٓ٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤

ايعاب املتاٖات  ميًٕٝٛ ايٞ َعادت٘ ارتضا٥ط ادتػضاؾٝ٘ ٚايًٛسات ٚادتزاٍٚ ٚتعذبِٗ .74

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املهاْٞ) ٚاملضنبات ٜؾريايٞ ايشنا٤

شتتصني يف ؾٕٓٛ ارتط ٚٚاضعٞ ارتاص٥ط ٚايتصاَِٝ ٚاملٗٓزعني املعُاصٜني ٚايضعاَني  .75

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايبصضٟ) ٚايٓاستني ٜؾريايٞ ايشنا٤

 ٜؾريايٞ ايشنا٤ يف ايؿطا٤ نًُاصغبٓا يف صٓع متجاٍ اٚاعتهؾاف  .76

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايبصضٟ)

 ارصاى ايتٛادز يف املهإ ٜؾريايٞ ايشنا٤ .77

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املهاْٞ)

 ايكزصٙ عًٞ ارصاى ايعامل بزق٘ ٚتهٜٛٔ صٛص٠ عك١ًٝ ذتٌ املؾه٬ت ٜؾريايٞ ايشنا٤ .78

  اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-املهاْٞ)

 ٠ ا٫ؽع٘ ٜؾريايٞ ايشنا٤اعتطاع٘ ايطبٝب قضا٤ٙ صٛص .79

 اذتضنٞ(-ا٫دتُاعٞ-ايؾدصٞ-ايبصضٟ )
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            

 

                               

ايجابت٘ ْغبٝايف مجٝع املعاٖضاذتضن١ٝ ٚايًػٜٛ٘ ٚا٫دتُاعٝ٘ ٚا٫ْؿعاي١ٝ مجٝع ايتػريات  .1

 ٚايعك١ًٝ ايٓاجت٘ عٔ تؿاعٌ ايؿضرَع ايب٦ٝ٘ ايحمٝط٘ تؾريايٞ َؿّٗٛ

  ايكِٝ(-ا٫جتاٖات-ايُٓٛ-ايتعًِ)

ع١ًُٝ تػري ْغيب ٚرا٥ِ يف اَهاْات ايغًٛى ْتٝذ٘ املُاصع٘ املعظط٠ نآَ٘ تعٗض  .2

 ايكِٝ(-ا٫جتاٖات-ايُٓٛ-ايتعًِ) َؿّٗٛ عٓزايطضٚص٠ تؾريايٞ

ايطبٝعٞ غري ايؾضطٞ يف اْتظاع ا٫عتذاب٘ اييت ٜٓتظعٗا ١ًٝ انتغاب املجريايحماٜزق٠ٛ املجريعُ .3

 نٛؾها(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) املجري ايطبٝعٞ غريايؾضطٞ جتغزْعضٜ٘

ا٫عتذاب١ اييت ٜٓتظعٗا ع١ًُٝ انغاب املجري ايحماٜزق٠ٛ املجريايطبٝعٞ غريايؾضطٞ يف اْتظاع  .4

 ايتعًِ املجريايطبٝعٞ غريايؾضطٞ جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ ٢ايؾضط)

عٓزَاحتزخ َظٚاد٘ اٚاقرتإ َجريستاٜزغريقارص عًٞ اْتظاع ا٫عتذاب٘ ٚبني َجري طبٝعٞ  .5

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) جتغز ْعض١ٜ

َاحتزخ َظٚاد٘ اٚاقرتإ َجريستاٜزغريقارص عًٞ اْتظاع ا٫عتذاب٘ ٚبني َجري طبٝعٞ عٓز .6

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطأ-ايه٬عٝهٞ ٢ايؾضط) جتغز ْعض١ٜ

َٓتر يتًو ا٫عتذاب٘ يعزر َٔ َضات املظاٚد٘ ٜهتغب املجري ايحماٜز ق٠ٛ املجريايطبٝعٞ ٜٚصبح  .7

 ؾضتُٗٝض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-ؾًٛفبا) اع ْؿػ ا٫عتذاب٘ جتغز ْعضٜ٘قارصا عًٞ اْتظ

َٓتر يتًو ا٫عتذاب٘ يعزر َٔ َضات املظاٚد٘ ٜهتغب املجري ايحماٜز ق٠ٛ املجريايطبٝعٞ ٜٚصبح  .8

 قارصا عًٞ اْتظاع ْؿػ ا٫عتذاب٘ جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطأ-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

 ٖٛاملجري ايشٟ ٜٓتظع ا٫عتذاب٘ عٓزتكزمي٘ ٫ٍٚ َضٙ ٖٚٛ يف ايتذضب٘ َغشٛم ايًشِ دنغزاملجري .9

 املطًل(-ايحماٜز-ايؾضطٞ-ايطبٝعٞ)

 ٫سك٘(-طا٥ؿ٘-طبٝعٝ٘-ؽضطٝ٘) ا٫عتذاب٘ اييت ٜغتجريٖا املجريايؾضطٞ اعتذاب٘ .11

ظٚاد٘ بٝٓ٘ ٚبني ٜٓؾا عٓزَاٜتهضص تكزِٜ املجريايطبٝعٞ مبؿضرٙ عزٚ َضات قبٌ إ تتِ امل .11

 ٫سك٘(-طا٥ؿ٘-طبٝعٝ٘-)ؽضطٝ٘ املجري ايؾضطٞ اعتذاب٘
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
ذنزخ عٓزَاتهضاص تكزِٜ املجريايؾضطٞ مبؿضرٙ ثِ َظاٚدت٘ باملجريايطبٝعٞ ملجريستاٜز  .12

 ٫سل(-طا٥ـ-طبٝعٞ-ؽضطٞ) ميهٔ دعً٘ َجرياؽضطٝا ٜعز اؽرتاط

َٔ تهضاص اقرتاْٗا باملجريات  تهتغب املجريات ايؾضطٝ٘ قٛتٗا يف اْتظاع ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ .13

 ايطبٝعٝ٘ جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطأ-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

تهتغب املجريات ايؾضط١ٝ قٛتٗا يف اْتظاع ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ َٔ تهضاص اقرتاْٗا باملجريات  .14

 نظًٖض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ايطبٝعٝ٘ جتغزْعضٜ٘

٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ تًكا٥ٝا اٚ تظٍٚ اسا قزَت املجريات ايؾضطٝ٘ ٚسزٖا ملضات عزٜز٠ تٓطؿ٧ ا .15

 نظًٖض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ٖا باملجريات ايطبٝعٝ٘ جتغز ْعض١ٜرٕٚ تعظٜظ

تٓطؿ٧ ا٫عتذاب١ ايؾضط١ٝ تًكا٥ٝا اٚ تظٍٚ اسا قزَت املجريات ايؾضطٝ٘ ٚسزٖا ملضات عزٜز٠  .16

 يطبٝعٝ٘ جتغز ْعض١ٜٖا باملجريات ارٕٚ تعظٜظ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

قز تعٛر ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ تًكا٥ٝا بعزؾرتٙ َٔ اْطؿا٥ٗا سيت بزٕٚ تعظٜظٖاباملجريايطبٝعٝٞ  .17

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ) جتغز ْعضٜ٘

ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ تًكا٥ٝا بعزؾرتٙ َٔ اْطؿا٥ٗا سيت بزٕٚ تعظٜظٖاباملجريايطبٝعٝٞ قز تعٛر  .18

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) جتغز ْعضٜ٘

باملجريايطبٝعٞ ٚاملجري  ميهٔ تعُِٝ املجري ٜٚتٛقـ سيو عًٞ رصد٘ ايؾب٘ بني املجريا٫صًٞ املكرتٕ .19

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ٘ اٚ املعُِ جتغز ْعضٜ٘املتؾاب

ظ بني املجريات ا٫ص١ًٝ ٚاملجريات املتؾابٗ٘ عٔ طضٜل ٝتُٝميهٔ يًها٥ٔ اذتٞ اي .21

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ايتعظٜظٚا٫ْطؿا٤ ايتًكا٥ٝني جتغز ْعضٜ٘

ٝظ بني املجريات ا٫ص١ًٝ ٚاملجريات املتؾابٗ٘ عٔ طضٜل ٝتُميهٔ يًها٥ٔ اذتٞ اي .21

 ايتًكا٥ٝني جتغز جتغز ْعضٜ٘ايتعظٜظٚا٫ْطؿا٤ 

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ ٢ايؾضط)

ميهٔ ْكٌ ا٫صتباط ايؾضطٞ بني املجريات ايؾضطٝ٘ ٚا٫عتذابات ايؾضطٝ٘ يج٬خ رصدات َجٌ  .22

 تزصٜب اذتٝٛاْات يف ايغريى جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا ـ ايه٬عٝه٢  ٢ايؾضط)
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
اٍٚ ستاٚي١ ؽه١ًٝ يًضبط بني املجريات ٚا٫عتذابات ٚا٫عتذاب١ عٓزٙ عهغ١ٝ جتغز  .23

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ْعضٜ٘

ميهٔ اعتدزاّ ا٫ْعهاؼ ايؾضطٞ يف تهٜٛٔ اعتذابات اْؿعاي١ٝ َؾضٚط٘ نارتٛف  .24

 جتغز ْعضٜ٘ٚايكًل ٚا٫ْؿعاٍ ٚايغضٚص 

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ميهٔ تهٜٛٔ ع١ًُٝ ا٫ؽضاط ملجريات اخضٟ غريؾغٝٛيٛدٝ٘ اٚبٝٛيٛدٝ٘ نُاميهٔ إ  .25

 ٜهٕٛ ايظَٔ ْؿغ٘ َجريا ؽضطٝا جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ايع٬ق١ ايطضرٜ٘ بني عزر قطضات ايًعاب ٚاملغاٍ ٚبني عزرَضات املظاٚد٘ بني املجريايؾضطٞ  .26

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-ثٛصْزٜو-باؾًٛف) ٚايطبٝعٞ جتغز ْعضٜ٘

ِ املجريايؾضطٞ"ايحماٜزقبٌ اقرتاْ٘ باملجريايطبٝعٞ"ثِ تكزِٜ املجري ايطبٝعٞ يعزرَٔ َضات رع .27

 ا٫قرتإ بني املجرئٜ جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-يؾضط ايه٬عٝهٞ)ا

ٜ٪ثض ايؿاصٌ ايظَين بني املجريايؾضطٞ ٚاملجري ايطبٝعٞ تاثضا عُٝكاعًٞ تهٜٛٔ ا٫ؽضاط جتغز  .28

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ ْعضٜ٘

املجريايطبٝعٞ بٓصـ ثاْٝ٘ ٖٛ انجضسا٫ت تهٜٛٔ ا٫ؽرتاط ٚدز إ تكزِٜ املجري ايؾضطٞ قبٌ  .29

 ؾاع١ًٝ جتغز ْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

نإ ايؿاصٌ ايظَين بني املجرئٜ اقٌ ٚانجضٜهٕٛ بط٧ ْغبٝا ٖٚٓاى عٛاٌَ ت٪ثضيف ٖشا  .31

 ايعضٚف ايحمٝط١ بٗشا امجماٍ جتغز ْعضٜ٘ايؿاصٌ َٓٗا َغتٟٛ ايزاؾع١ٝ ٚق٠ٛ ا٫ثاص٠ ٚ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ٜتهٕٛ ا٫ؽرتاط بصعٛب١ بايػ٘ إ مل ٜهٔ َغتش٬ٝ اسا اتبع املجريايؾضطٞ املجريايطبٝعٞ  .31

 ٜٚغُٞ يف ساي٘ با٫ؽرتاط ايضادع جتغزْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-رتطاايحماٚي٘ ٚا-ايه٬عٝهٞ ٢)ايؾضط

اٜانإ ايؿاصٌ ايظَين بني املجريايؾضطٞ ٚاملجريايطبٝعٞ ؾٝذب إ ٜغُح ٖشا ايؿاصٌ بعٗٛص  .32

 ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ جتغزْعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ ٢)ايؾضط
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ًٛى َعني يزٟ ايؿضر اٚ ايها٥ٔ اذتٞ ْتٝذ٘ املجريات ايحماٜزٙ تصبح قارصٙ عًٞ اسزاخ ع .33

 جتغزْعضٜ٘ بٝعٝ٘ ايتعظٜظاقرتاْٗا مبجريات ط

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ ٢)ايؾضط

دنب تػٝريٖشا ايؿاصٌ سيت ٫ٜهٕٛ ايها٥ٔ اذتٞ اؽرتاطا َع ؾرتات ايؿٛاصٌ ايظَٓٝ٘  .34

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي٘ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ ٢)ايؾضطجتغزْعضٜ٘

املجريايؾضطٞ ٜهتغب قزصت٘ عًٞ اْتظاع ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ َع اقرتاْ٘ باملجريايطبٝعٞ  .35

 جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-ايتزعِٝ)

ايؾضطٝ٘ َٔ عزرَضات اقرتاْ٘ باملجريايطبٝعٞ تتٛقـ ق٠ٛ املجريايؾضطٞ يف اْتظاع ا٫عتذاب٘  .36

 ٚعًٞ ايؿاصٌ ايظَين بُٝٓٗا جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-ايتزعِٝ)

 تؾذٝع ا٫ّ ٫بٓتٗا اييت قاَت ٫ٍٚ َضٙ بطٗٞ ايطعاّ جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ .37

 ايتُضٜٔ(-ع ايتًكا٥ٞا٫عرتدا-ا٫ْطؿا٤-ايتزعِٝ)

تؾذٝع ا٫ب ٫بٓ٘ ايشٟ سصٌ عًٞ زتُٛع عاٍ يف ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘  .38

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-ايتزعِٝ) ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

عٓزتهضاص تكزِٜ املجريايؾضطٞ رٕٚ إ ٜتبع٘ املجريايطبٝعٞ ؾإ ا٫عتذاب١ ايؾضطٝ٘ تتطا٤ٍ  .39

  زقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛتزصدنٝا جتغزاس

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

عزّ مساح ا٫ّ ٫بٓتٗا رخٍٛ املطبذ ٫ْٗا مل تغتطٝع ايطٗٞ جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط  .41

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ ٖٚٛ

باملجريايطبٝعٞ ؾإ ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ ختتؿٞ اسا قزّ املجريايؾضطٞ عزرَٔ املضات رٕٚ اقرتاْ٘  .41

  تزصدنٝا جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

عزّ تكزِٜ املجري ايؾضطٞ بعز ؾرتٙ َٔ سزٚخ ا٫ْطؿا٤ايتذضٜيب ميهٔ إ تعٗض ا٫عتذاب٘  .42

 ٖٛايؾضطٝ٘ َ٪قتا جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٚ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ
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عٓزتهٜٛٔ اعتذاب٘ ؽضطٝ٘ ملجريَعني ؾإ املجريات ا٫خضٟ املتؾابٗ٘ هلشا املجريميهٔ إ  .43

 تٓتظع َجٌ ٖشٙ ا٫عتذاب٘ جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

ا٫عتذاب٘ ايؾضطٝ٘ تتٛقـ عًٞ رصد٘ ايتؾاب٘ اٚايتُاثٌ بني املجرياملعظط قزص٠ املجريعًٞ اْتظاع  .44

 ٚاملجريادتزٜز جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

عٓزتهٜٛٔ اعتذاب٘ ؽضطٝ٘ يعزٙ َجريات شتتًؿ٘ ؾإ ٖشٙ ا٫عتذاب٘ تعٗضيف َٛادٗ٘  .45

 تعظٜظ جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛاملجريايشٟ ٜعكب٘ 

 ايتُضٜٔ(-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

عٓزَا ٜتِ اقرتإ املجريايؾضطٞ باملجريايطبٝعٞ يعزرنبري َٔ ايحما٫ٚت تصبح ا٫عتجاص٠ انجض  .46

 تضنٝظا جتغزاسزقٛاْني ْعضٜ٘ ا٫ؽرتاط ٖٚٛ

 (ايتُضٜٔ-ا٫عرتداع ايتًكا٥ٞ-ا٫ْطؿا٤-)ايتزعِٝ

ميهٔ تعًِ ايؿعٌ املٓعهػ ايؾضطٞ اٜانإ َٔ خ٬ٍ ا٫قرتإ بني املجريغري ايؾضطٞ ٚاملجري  .47

 ايؾضطٞ ايشٟ ٜغتجري ا٫عتذاب٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

تعًِ صرٚرا٫ؾعاٍ ا٫ْؿعاي١ٝ َجٌ ارتٛف ا٫عتُارعًٞ ْتا٥ر ايٓعضٜ٘ يف تؿغرينٝـ ميهٔ  .48

 املضتبط مبجريات َعٝٓ٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

خٛف ا٫طؿاٍ َٔ ايشٖاب ايٞ يطبٝب ا٫ْغإ بغبب خربات ا٫مل املضتبط٘ بايشٖاب ايٝ٘  .49

 يًٓعضٜ٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

تعًِ ايهباص تهٜٛٔ اجتاٙ ادنابٞ حنٛايشٜٔ ٜتؿكٕٛ َعِٗ يف ايضاٟ ٚعًبٝاجتاٙ ايشٜٔ  .51

 رنتًؿٕٛ َعِٗ يف ايضاٟ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 ٗٝظاملعًَٛات(جت-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

 



 

14 
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ميهٔ ا٫عتُارعًٞ ايؿعٌ املٓعهػ ايؾضطٞ قزتهٜٛٔ َاٜغُٞ با٫ؽرتاط ايعهغٝٞ  .51

 اٚاملطار اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

جريطبٝعٞ َضغٛب ؾٝ٘ حتٌٜٛ اٚ تػري ا٫عتذابات غرياملضغٛب٘ ايٞ َضغٛب٘ عٔ طضٜل صبطٗا مب .52

 اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

حتٌٜٛ اٚتػٝريا٫عتذابات املضغٛب٘ ايٞ غري َضغٛب٘ عٔ طضٜل صبطٗامبجري طبٝعٞ غريَضغٛب  .53

 ؾٝ٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ٚارتطا ايحماٚي١-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ا٫عتُارعًٞ ايؿعٌ املٓعهػ ايؾضطٞ يف تهٜٛٔ اجتاٖات َٛدب٘ يزٟ ايت٬َٝش حنٛاملزصؼ  .54

 اٚاملار٠ ايزصاعٝ٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

يؿغٝٛيٛدٝ٘ ااملزصع١ َٔ خ٬ٍ ايضبط بني سٖاب ايط٬ب يًُزصع٘ ٚبني اؽباع ساداتِٗ  .55

 ٚايغٝهٛيٛدٝ٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ُٓاسز اس٬ٍ مناسز اؽضاطٝ٘ يع٬قات دزٜز٠ َضغٛب١ بني َجريات ٚاعتذابات ٚاطؿا٤اي .56

 ا٫ؽرتاط١ٝ يًع٬قات غرياملضغٛب٘ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ايتكضٜب ايتتابعٞ ملغببات ارتٛف َٔ ا٫ؾضاربصٛص٠ تزصدنٝ٘ اثٓا٤مماصعتِٗ ي٬ْؾط٘ ايحمبب٘  .57

 يزِٜٗ اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

تعًِ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ٚاملُاصع٘ ايؿع١ًٝ ٚصبط خربات ايتعًِ باذتٝاٙ ايٛاقعٝ٘  .58

 اسزايتطبٝكات ايرتبٜٛ٘ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ايعٌُ ٚاملُاصع٘ ايؿع١ًٝ ٚصبط خربات ايتعًِ باذتٝاٙ ايٛاقعٝ٘ جتغز تعًِ ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ  .59

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-باؾًٛف-ثٛصْزٜو) ْعضٜ٘
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 ايرتابط بني اْطباعات اذتٛاؼ ٚا٫عتذاب٘ يًُجريات بايٛصً٘ اٚايضابط٘ جتغزْعض١ٜ .61

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

 اْطباعات اذتٛاؼ ٚا٫عتذاب٘ يًُجريات بايٛصً٘ اٚايضابط٘ جتغزْعض١ٜايرتابط بني  .61

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-باؾًٛف-ثٛصْزٜو)

 اٍٚ ستاٚي١ ؽه١ًٝ يًضبط بني املجريات ٚا٫عتذابات ٚا٫عتذاب٘ عٓزٙ اختٝاصٜ٘ جتغزْعض١ٜ .62

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-باؾًٛف-ثٛصْزٜو)

هً٘ اييت تعرتض٘ ؾٝدط٧ يف قٝاّ ايها٥ٔ اذتٞ مبشا٫ٚت عؾٛا٥ٝ٘ َتهضص٠ ذتٌ املؾ .63

 َععُٗا ٜٚٓذح يف بعطٗا جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ذنزخ بصٛص٠ تزصدنٝ٘ َع تهضاصايحما٫ٚت ٜٚكاؼ ٜتٓاقص طَٔ ايحما٫ٚت اٚعزرا٫خطا٤  .64

 جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-صاصايؿِٗ ٚا٫عتب-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

تهٕٛ ا٫عتذابات ا٫ٚيٞ يًشٌ عؾٛا٥ٝ٘ ثِ تتشٍٛ تزصدنٝا ايٞ قصزٜ٘ عٔ طضٜل  .65

 ا٫ختٝاصٚايضبط جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

 ض١ٜٜعٌُ ايتعظٜظ عًٞ تكٜٛ٘ ايضاٚبط ايعصبٝ٘ بني املجريٚا٫عتذاب٘ املعظط٠ جتغزْع .66

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ايتهضاص ٜعٌُ عًٞ تك١ٜٛ ايضٚابط ايعصبٝ٘ بني املجري ٚا٫عتذاب٘ ٚا٫ُٖاٍ ٜ٪رٟ يطعؿٗا  .67

 جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

 منط املجريات ٚرصد٘ اعتعزار ٚت٦ٗ٘ ايها٥ٔ اذتٞ جتغزْعض١ٜق٠ٛ ا٫عتذاب٘ راي٘ يهٌ َٔ  .68

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

تعتُزايؿاع١ًٝ ايٓغب١ٝ يًُعظطات عًٞ اُٖٝتٗا ايٓغب١ٝ يًها٥ٔ اذتٞ ٚيٝػ عًٞ ْٛعٗا اٚ  .69

 سذُٗا جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ٚا٫عتبصاص ايؿِٗ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ
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اتاس٘ ايؿضص١ يًها٥ٔ اذتٞ نٞ رنتاص َٔ بني ا٫عتذابات املُهٓ٘ اٚ ايحمتًُ٘  .71

 جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

 ا٫عتذاب٘ اييت حتكل اهلزف ٚايضبط بٝٓٗا ٚبني اذتصٍٛ عًٞ ايتعظٜظ جتغزْعض١ٜ .71

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايه٬عٝهٞ)ايؾضط 

 ايتعًِ ٜتُجٌ يف ايحما٫ٚت ايكط يًتػًب عًٞ ايعا٥ل ٚارتضٚز َٔ ايكؿص جتغزْعض١ٜ .72

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ايصشٝش٘ ذتٌ املؾهً٘  نًُا تٓاقص ٖشا ايظَٔ نإ سيو َ٪ؽضا عًٞ تعًُ٘ ا٫عتذابات .73

 جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ت٪ثضساي١ ايها٥ٔ اذتٞ)رصد٘ سضَاْ٘ َٔ ايطعاّ(عًٞ ًَٝ٘ ٫صزاص ا٫عتذابات اييت حتكل  .74

 اهلزف جتغزْعض١ٜ

 ت(جتٗٝظاملعًَٛا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؾضط ايه٬عٝهٞ)

ٜ٪ثضعزرايحما٫ٚت ايٓادش٘ يف تك١ٜٛ ايضٚابط ايعصبٝ٘ بني املجريات ٚا٫عتذابات ٚتصبح ٖشٙ  .75

 ا٫عتذابات انجض قاب١ًٝ يًعٗٛص عٓزاعتجاصتٗا جتغزْعض١ٜ

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؾضط ايه٬عٝهٞ

ؽباع ايشٟ ٜغتٗزؾ٘ ايها٥ٔ اذتٞ ٜضٟ إ تعظٜظٖشٙ ا٫عتذابات ذنزخ َٔ خ٬ٍ حتكٝل ا٫ .76

 نًٖٛض(-ْٛصَإ-باؾًٛف-)ثٛصْزٜو جتغزايٓعضٜ٘ صاٟ

ايع٬ق٘ بني اذتاي٘ اييت تهٕٛ عًٝٗا ٚسز٠ ايتٛصٌٝ ايعصيب يزٟ ايها٥ٔ ٚبني منط املجريات  .77

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) اييت تتؿاعٌ َعٗا َٔ ْاسٝ٘ اخضٟ تؾري ايٞ قإْٛ

ايعصيب َٗٝا٠ ؾإ اعتجاصتٗا يًعٌُ مبجريات املٓاعب٘ ٜ٪رٟ ايٞ تهٕٛ ٚسز٠ ايتٛصٌٝ  .78

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) ؽعٛصايها٥ٔ اذتٞ بايضضاٚا٫صتٝاح تؾري ايٞ قإْٛ

ايطػط ٫دباصٖا عًٞ ايعٌُ باعتدزاّ منط قٟٛ َٔ املجريات ٜطاٜل ايها٥ٔ اذتٞ ٜٚهٕٛ  .79

 ا٫ثض( ـ   ا٫ْطؿا٤  ـ ايتُضٜٔ ـ  ايتٗٝ٪) ايتعًِ غريؾعاٍ تؾري ايٞ قإْٛ

عٓزَاتهٕٛ ٖشٙ ايٛسز٠ غريَٗٝا٠ يًعٌُ نُا إ منط املجريات غريقارص عًٞ اعتجاصتٗا  .81

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) اٚاعتزعا٥ٗا ؾإ ايتعًِ غري ْؾط ٚغري ؾعاٍ تؾري ايٞ قإْٛ
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
َٔ ايظَٔ ايٞ ق٠ٛ ايضابط٘  عٓزتغاٟٚ ايعضٚف اٚ ايعٛاٌَ ا٫خضٟ ٜ٪رٟ تهضاص ايتُضٜٔ يؿرتٙ .81

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪ ايعصبٝ٘ بني املجري ٚا٫عتذاب٘ تؾري ايٞ قإْٛ

إ عزّ تهضاص ايتُضٜٔ يؿرت٠ َٔ ايظَٔ ٜ٪رٟ ايٞ اضعاف ايضٚابط ايعصبٝ٘ بني املجري  .82

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪ ٚا٫عتذاب٘ تؾري ايٞ قإْٛ

 هضاصٖا نجريا ٜغٌٗ تشنضٖا عًٞ حنٛ اؾطٌ تؾري ايٞ قإْٛا٫ؽٝا٤اييت ٜتِ ت .83

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪

 اٜكاف املزصب ي٬عب انجض َٔ َضٙ ٜ٪رٟ ايٞ تضادع َغتٛاٙ ايؿين تؾري ايٞ قإْٛ .84

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪

 ْظٍٚ ا٫عب املباصٙ ٚادارت٘ بغبب ايتزصٜب املغتُض تؾري ايٞ قإْٛ .85

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) ٜعتُزعًٞ َبزا ايغضٚص ٚا٫مل تؾري ايٞ قإْٛ .86

عٓز تهٜٛٔ اصتباط بني َجريٚاعتذاب٘ َا ؾإ ٖشا ا٫صتباط بكٟٛ اسا ناْت ٖشٙ ا٫عتذاب٘  .87

 (ا٫ثض-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) َؾبع٘ تؾري ايٞ قإْٛ

 زّ ا٫ؽباع ْٖٛتٝذ٘ ٖشٙ ايضابط٘ تؾري ايٞ قإْٜٛطعـ اسا نإ ع .88

 (ا٫ثض-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪

ا٫صتٝاح ٜكٟٛ ٜٚزعِ ايضٚابط ايعصبٝ٘ بني املجريٚا٫عتذاب٘ اَا عزّ ا٫صتٝاسضؾًٝػ َٔ  .89

 ا٫ثض(-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-ايتٗٝ٪) ايطضٚصٟ إ ٜطعـ ٖشٙ ايضٚابط تؾري ايٞ قإْٛ

عٔ ا٫عتذاب٘ ٜظٜز َٔ استُا٫ت سزٚثٗايف املٛاقـ اي٬سك١ املتؾابٗ٘ ا٫ثضا٫دنابٞ ايٓاؽ٧  .91

 (ا٫ثض-ا٫ْطؿا٤-ايتُضٜٔ-)ايتٗٝ٪ تؾري ايٞ قإْٛ

ا٫ثضايغًيب ايٓاؽ٧ عٔ ا٫عتذاب٘ ٜظٜزَٔ استُا٫ت عزّ سزٚثٗا يف املٛاقـ ا٫سك٘  .91

 (ا٫ثض – ا٫ْطؿا٤ – ايتُضٜٔ – )ايتٗٝ٪ املتؾابٗ٘ تؾري ايٞ قإْٛ

 َؾاصن٘ املتعًِ اسز ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضَٜ٘بزا .92

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا
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اعتجاصٙ راؾعٝ٘ ايت٬َٝش عٔ طضٜل اؽضانِٗ يف اختٝاصاْؾط٘ ايتعًِ ٚاعايٝب٘  .93

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ٚا٫عتبصاصايؿِٗ -ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

تؾريرٚاؾع ايت٬َٝش ٚسب اعتط٬عِٗ ٚدعٌ ب٦ٝ٘ ايتعًِ َجريٙ ٚدشاب٘ َٚؾبع٘ ذتادتِٗ  .94

 ٚرٚاؾعِٗ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضَٜ٘بزاتكٜٛ٘ ا٫صتباطات عٔ طضٜل املُاصع٘!  .95

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

عًٞ املعًِ َغاعزٙ ايط٬ب يف تهٜٛٔ اصتباطات دزٜز٠ ٚتزعُٝٗا ٚتهضاصٖا ٚتكٜٛتٗا  .96

 ٚاُٖاٍ غرياملضغٛب١ ٚاضعاؾٗا اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-٬عٝهٞايؾضط ايه-ايحماٚي١ ٚارتطا)

عًٞ املزصؼ اعتدزاّ ايطٛابط ايؿعاي٘ اييت تبٗر ايت٬َٝشاٚ تطاٜكِٗ عٝح ميهٔ ايتشهِ  .97

 يف عًٛى ايت٬َٝش اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

ٜ٘ َٔ خ٬ٍ املتعًِ عٔ طضٜل َؾاصنت٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ إ تهٕٛ ا٫ٖزاف ايرتبٛ .98

 يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

ٜتشزرعًٛى املتعًِ َٔ خ٬ٍ املهاؾات ارتاصدٝ٘ ٚيٝػ َٔ خ٬ٍ ايزٚاؾع ايزاخًٝ٘  .99

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

ايتانزعًٞ مماصع٘ ا٫عتذابات ايصشٝش٘ ٚايكٝاّ بايتصشٝح ايؿٛصٟ يًداط٦٘ سيت ٫  .111

 تكٟٛ باملُاصع٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

صٛص٠ ؾٛصٜ٘ عًٞ ا٫عتذابات ايصشٝش٘ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ دنب َهاؾاٙ املتعًِ ب .111

 ٚتصشٝح ارتطا٥٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)
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 إ ٜهٕٛ َٛقـ ايتعًِ ممج٬يًٛاقع بكزص ا٫َهإ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ .112

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

تزصٜب ايطؿٌ عًٞ سٌ املؾه٬ت ايصعب٘ ٫تعظط قزصت٘ ا٫عتز٫يٝ٘ نُاٜغٛرا٫عتكار  .113

 يزٟ ايبعض اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا)

طضٜل حتًٌٝ نٌ َٔ ايط٥ٛٝني ٫ميهٔ تؿغريٙ عٔ ارصاى تتابع سضن٘ ايط٥ٛني  .114

 ني عًٞ حنَٛتكطع اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ايٛاَط

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

ْٛع َٔ ايتعًِ ٜكّٛ عًٞ ايؿِٗ ايهًٞ يًُٛقـ ايشٟ ٜتعضض ي٘ ايؿضر ؾُٗا ٜعتُزعًٞ  .115

 بتهاصٚص٫ٛ ايٞ سٌ ٜٓاعب املٛقـ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ايتؿهريٚايتايٝـ ٚا٫

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

ٜزصى بصٛص٠ اٚضح ايع٬قات ايكا٥ُ٘ بني شتتًـ دٛاْب املٛقـ ايشٟ ٜتعضض ي٘  .116

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايه٬عٝهٞايؾضط -)ايحماٚي١ ٚارتطا

ؾكٝاّ ايطايب عٌ َغاي٘ صصٜاضٝ٘ َعكز٠ ٜتِ عٔ طضٜل ايتؿهرييف عٓاصضٖا ٚاعرتداع  .117

 ارتربات ايتعًُٝٝ٘ ايغابك٘ املضتبط٘ بٗا اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

ضبع َج٬ يٝػ زتضر اصبع٘ اض٬ع َتغا١ٜٚ اٚاصبع طٚاٜا قا٥ُ٘ ٚيهٓ٘ زتُٛع ٖشٙ امل .118

 املهْٛات اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

إ اذتضف ٫ ٜهتغب َعٓاٙ ا٫ َٔ خ٬ٍ ٚدٛرٙ يف نًُ٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ  .119

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا ٜ٘يًٓعض

 ادت١ًُ رنتًـ َعٓاٖا باخت٬ف ايغٝام ايشٟ ذنتٜٛٗا اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ .111

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا
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خ٬هلا املجريات اذتغ١ٝ ٚؾل قٛاْني زتُٛع٘ ايعٛاٌَ املٛضٛعٝ٘ اييت تٓتعِ َٔ  .111

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

زتُٛع٘ ايعٛاٌَ ايشاتٝ٘ اييت تطؿٞ عًٞ املجريات اذتغٝ٘ املزصن٘ املعين ٚايز٫ي٘  .112

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ؾضط ايه٬عٝهٞاي-)ايحماٚي١ ٚارتطا

ٖٞ تضتبط بايؿضراملزصى يف  ض٤ٛ خربات٘ ايغابك٘ ٚاملؿاِٖٝ اييت تهْٛت يزٜ٘ ٚسايت٘  .113

 ايٓؿغٝ٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

 ٝ٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘اَهاْٝ٘ تٓعِٝ املجريات اذتغ .114

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

تعتُز عًٞ ستتٟٛ ايٛعٞ يًؿضر املزصى ٚخربات٘ ايغابك٘ ٚبٓا٥٘ املعضيف ٚرٚاؾع٘ ٚقُٝ٘  .115

 ٚاجتاٖات٘ َٚٝٛي٘ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-هٞايؾضط ايه٬عٝ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

خربٙ ؽعٛصٜ٘ عكًٝ٘ اَٚعضؾٝ٘ َتُاٜظ٠ بزق٘ ٚستزرٙ بٛضٛح حتزخ سني تتهاٌَ ايضَٛط  .116

ٚاملؿاِٖٝ ٚايز٫٫ت ٚتتؿاعٌ َع يعطٗاايبعض يتهٕٛ َعين قابٌ ي٬رصاى اسزايتطبٝكات 

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ٚا٫عتبصاصايؿِٗ -ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

عٓزَٛادٗ٘ ايها٥ٔ اذتٞ ملؾه١ً َاٜصبح يف ساي٘ عزّ تٛاطٕ َعضيف ؾٝعٌُ عًٞ سٌ  .117

 ٖشٙ املؾه٬ت ا٫عتعارٙ ايتٛاطٕ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-)ايحماٚي١ ٚارتطا

يًُؾه٬ت اييت تٛادٗ٘ عًٞ نٝؿٝ٘ اييت ٜزصى بٗاستزرات ايها٥ٔ يف سً٘   .118

 اٚ خصا٥ص املٛقـ املؾهٌ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

حتزخ ع١ًُٝ ا٫عتبصاصَٔ خ٬ٍ ا٫رصاى املؿاد٧ يًع٬قات بني ايٛعا٥ٌ ٚايػاٜات جتغز  .119

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) يٓعضٜ٘
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 ايتعًِ ايكا٥ِ عًٞ ا٫عتبصاصأنجض قاب١ًٝ يًتعُِٝ ٚاقٌ قاب١ًٝ يًٓغٝإ جتغز يٓعضٜ٘ .121

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

اطٕ املعضيف جتغز ٜعتُزايتعًِ عٓزادتؾتط عًٞ راؾع اصٌٝ يزٟ ايها٥ٔ ٖٛاعتعار٠ ايتٛ .121

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) يٓعضٜ٘

 جتغز يٓعضٜ٘ ؿرتٙ َٔ تًُػ اذتٌ .ميضايؾُباْظٟ ب .122

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

عًُٝ٘ َغح املٛقـ ٜتٛقـ ايؾُباْظٟ عٔ ايحماٚي١ بؾهٌ َؿاد٧ نُايٛنإ ٜكّٛ ب .123

 املؾهٌ بصضٜا بايٓعض ايٞ نٌ َٔ ايعصاتني ٚاملٛطبصٛص٠ عضٜع٘ َٚتهضص٠ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 ٜعتُزعًٞ اعار٠ ايتٓعِٝ ا٫رصانٞ يعٓاصض اٚ ستزرات املٛقـ املؾهٌ جتغز يٓعضٜ٘ .124

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-اٚي١ ٚارتطاايحم-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

إ ارتربات ايغابل تعًُٗا اٚ انتغابٗا يٝػ بايطضٚص٠ إ ٜهٕٛ ٖشا ا٫نتغاب قز مت  .125

 عٔ طضٜل ا٫عتبصاص جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 ا٫ؽٝا٤ َعاْٞ ٚٚظا٥ـ دزٜز٠ جتغز يٓعضٜ٘إ اعارٙ ايتٓعِٝ ا٫رصانٞ ٜهغب بعض  .126

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

إ ايكضرٙ ناْت َبتٗذ٘ ْٚؾط٘ عكب ٚصٛهلا ايٞ اذتٌ عٔ طضٜل ايحماٚي٘ ٚارتطأ َضٙ  .127

 باعتدزاّ ايعصا ايط١ًٜٛ َٚضٙ ايكصريٙ ٚيهٔ ستا٫ٚت٘ ؾاؽ١ً جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ٚا٫عتبصاصايؿِٗ )

إ ايكضر٠ مل تكِ عٌ املؾه٬ت بصٛص٠ َؿاد٦٘ متاَا ٚامنا بعزؾرتٙ َٔ ايٛقت ٚايحما٫ٚت  .128

بزت خ٬هلا تعٝزصٝاغت٘ املٛقـ املؾهٌ نهٌ ٚتغتشزخ ع٬قات دزٜز٠ بني ايٛعا٥ٌ 

  ايػاٜات جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-اٚي١ ٚارتطاايحم-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

يهٞ ذنزخ ا٫عتبصاص دنب إ تهٕٛ املؾهً٘ املطضٚس٘ قاب١ً يًشٌ ٚيف َغتٟٛ  .129

 ارصان٘ ٚتهٜٛٓ٘ ايعكًٞ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)
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ْٝات اذتٌ مبعين إ تهٕٛ ٖٓاى دنب إ تتطُٔ عٓاصضاملؾهً٘ اٚستزراتٗا اَها .131

 ع٬قات نآَ٘ اٚغريَض٥ٝ٘ تكبٌ اعارٙ ايتٓعِٝ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 إ ٜغتجرياملٛقـ املؾهٌ راؾعٝ٘ ايها٥ٔ ي٬قباٍ عًٞ سٌ املؾهً٘ جتغز يٓعضٜ٘ .131

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ٚارتطاايحماٚي١ -)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

 ا٫عتبصاص ٫ذنزخ َغتك٬ متاَا عٔ ارتربات ايغابك٘ جتغز يٓعضٜ٘ .132

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 ا٫عتبصاص ذنزخ بصٛص٠ َؿاد٦٘:اٟ إ ايتٛصٌ يًشٌ ٜتِ بصٛصٙ َؿاد٦٘ جتغز يٓعضٜ٘ .133

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-اص)ايؿِٗ ٚا٫عتبص

َٓشين ايتعًِ با٫عتبصاص سٚبزاٜ٘ بط١٦ٝ:سٝح ٜبزَٚغطشا َع عزّ اسضاط تكزّ اٚحتغٔ  .134

 ثِ ٜصٌ ايتعًِ َٔ خ٬ٍ َٓشين ايتعًِ ايٞ غاٜت٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

ِ ايكا٥ِ عًٞ ا٫عتبصاص ٜهتغب ن١ًٝ َٔ ستاٚي١ ٚاسز٠:ؾٗٛيٝػ عاد٘ ايٞ ايتعً .135

 تهضاصٙ اٚ مماصعت٘ نٞ ٜتِ انتغاب٘ اٚتانٝزٙ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

يشخري٠ تعًِ قا٥ِ عًٞ ايؿِٗ ميهٔ تعُُٝ٘ ايٞ املٛاقـ املضتبط٘ َٚٔ ثِ ٜزخٌ يف ا .136

 املعضؾٝ٘ يًُتعًِ َٚٔ ثِ ٜصعب ْغٝاْ٘ نُاتضؾع ايكاب١ًٝ ي٬ستؿاظ ب٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

تعًِ ميهٔ تعُُٝ٘ ٚاْتكاٍ اثاصٙ ايٞ املؾه٬ت اٚ َٛاقـ ايتعًِ املُاث١ً جتغز  .137

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-١ ٚارتطاايحماٚي-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) يٓعضٜ٘

 تعًِ ٜرتى  ؽعٛصا ممتعا يزٟ املتعًِ عٓزايٛصٍٛ ايٞ اداب٘ ايغ٪اٍ َاستري جتغز يٓعضٜ٘ .138

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

بز٫ َٔ تعًِٝ ايكضا٠٤ ٚايهتاب٘ ي٬طؿاٍ ايصػاص سٝح ٜؿطٌ اتباع ايطضٜك٘ ايه١ًٝ  .139

ايطضٜك٘ ادتظ٥ٝ٘ اٟ ايبز٤بايهًُات ثِ ا٫صٛات ٚاذتضٚف اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ جتغز 

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) يٓعضٜ٘
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تغتدزّ ايٓعضٜ٘ ايه١ًٝ يف تكزِٜ خطٛات عضض َٛضٛع َا يتغٌٗٝ ؾِٗ ايٛسزٙ  .141

 ايرتب١ٜٛ جتغز يٓعضٜ٘ايه١ًٝ يًُٛضٛع اسزايتطبٝكات 

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

ٜغبل ادتظ٤اسز ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ  تغتدزّ ايطضٜك٘ ايه١ًٝ يف ايتعبري ايؿين  .141

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) جتغز يٓعضٜ٘

ٜعتُزايتؿهري يف سٌ املؾه٬ت باعتدزاّ ايٓعضٜ٘ ايه١ًٝ عٔ طضٜل سصضامجماٍ  .142

ايهًٞ يًُؾه١ً ٜٚغاعز ٖشا يف ؾِٗ ايع٬قات اييت تٛصٌ ايٞ اذتٌ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ 

 يًٓعضٜ٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ا٫عتبصاصتهضص بغٗٛي١ اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ جتغز  اذتًٍٛ املبٓٝ٘ عًٞ .143

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص) يٓعضٜ٘

ميهٔ اعتدزاّ اذتًٍٛ اييت تعٗض عٔ طضٜل ا٫عتبصاص يف املٛاقـ ادتزٜز٠  .144

 اسزايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

ايتعًِ عٔ طضٜل ا٫عتبصاصذنزخ عكب ؾرتٙ َٔ ايبشح ٚايتٓكٝب ؾؿٞ املضاسٌ ا٫ٚيٞ  .145

 قزٜؿؾٌ ايها٥ٔ يف جتاصب٘ اسز ايتطبكات ايرتب١ٜٛ يًٓعضٜ٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ٜطًل عًٞ ع١ًُٝ سٌ املؾهً٘ عٔ طضٜل ارصاى ايع٬قات ايض٥ٝغ١ٝ يًُٛقـ َاٜصطًح  .146

 عًٝ٘ جتغز يٓعضٜ٘

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 ايصعٛب٘ ٚايتعكٝز يف املٛقؿاملضار سً٘ تٓاقض يٓعضٜ٘ .147

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

 عزّ ٚدٛر ايزؾاع ايشٟ ٜكٟٛ َٔ ايعظمي٘ ٜٚ٪رٟ ايٞ بشٍ ادتٗز تٓاقض يٓعضٜ٘ .148

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

 تعزراملجريات اييت تؾتت ا٫ْتباٙ تٓاقض يٓعضٜ٘ .149

 ًَٛات(جتٗٝظاملع-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)
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 قً٘ ارتربٙ ايغابك٘ باملٛاقـ املتعضض هلا تٓاقض يٓعضٜ٘ .151

 جتٗٝظاملعًَٛات(-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص)

نًُا نإ ايها٥ٔ انجض قزص٠ ْٚطر نًُا اعتطاع اعتدزاّ ا٫عتبصاص نطضٜك٘ يف  .151

 طُٓ٘ ايعباصٙ(تايتعًِ )سًٌ َا ت

 ز: ْعض١ٜ ايتعًِ بايؿِٗ ٚا٫عتبصاص 

 )سًٌ ايعباصٙ( يًدربٙ رٚص َغاعز عًٞ عضع٘ تٓعِٝ ايكٟٛ ٚايع٬قات يف املٛقـ ايٛاسز .152

 ٚا٫عتبصاص بايؿِٗ ايتعًِ ْعض١ٜ: ز

ٜكصز ب٘ تٓعِٝ امجماٍ اسا إ ا٫عتبصاص ممهٔ ؾكط اسا نإ املٛقـ ايتعًُٝٞ َٓعِ  .153

 يعٓاصض املٛقـ مجٝعا )سًٌ ايعباصٙ(بطضٜك٘ خاص٘ ٜغُح بامل٬سع٘ 

 ٚا٫عتبصاص بايؿِٗ ايتعًِ ْعض١ٜ: ز

تٗتِ ٖشٙ ايٓعضٜ٘ بزصاع٘ ايشانض٠ ايبؾض١ٜ َٔ خ٬ٍ ستا٫ٚت تؿغريْغٝإ ا٫صتباطات  .154

 املتعًُ٘ بني املجريات ٚا٫عتذابات جتغزايٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

 ارتطٛات اييت ٜغًهٗاا٫ؾضار يف مجع املعًَٛات ٚتٓعُٝٗا ٚتشنضٖا جتغزايٓعضٜ٘ .155

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

 دنب تٛدٝ٘ اْتباٙ ايتعًِ ايٞ َاٜضار تعًُ٘ جتغزايٓعضٜ٘ .156

 (اتجتٗٝظاملعًَٛ-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

با٫َج١ً اذتغٝ٘ يزٟ املتعًِ ٫ٕ  اٖتِ ابٔ خًزٕٚ بايتزصٜػ سٝح اؽاص ايٞ ايطضٚص٠ ايبز٤ .157

 املبتز٨ ضعٝـ ايؿِٗ جتغز ايٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

اراٙ  اٖتِ دٕٛ يٛى بايتزصٜػ َٔ خ٬ٍ ايطضٜك٘ ا٫ْطباعٝ٘ اييت تكّٛ عًٞ إ ايعكٌ .158

يػضبً٘ ٚختظٜٔ ا٫ْطباعات ارتاصدٝ٘ اييت ٜغتكبًٗا ٚإ مجٝع َعاصف ا٫ْغإ ٚاؾهاصٙ  

 تهتغب عٔ طضٜل ارتربٙ اٚايتذضب٘  جتغٝزايٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص
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  ( طقف ملللمع ) :ىث : الوحدة االول3 نموذج اجابة علم نفس            
ٚاضؿا٤ املعين عًٞ اقرتاح بغتايٛطٟ زتُٛع٘ َٔ املبار٨ ايتزصٜغٝ٘ تكّٛ عًٞ اذتزؼ  .159

باملزصنات اذتغ١ٝ ٚا٫ْتكاٍ َٔ ايبغٝط ايٞ املضنب َٚٔ ايعاّ ايٞ ارتاص  ايهًُات ٚايبز٤

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص يٓعضٜ٘

اٖتِ ٖضبضت عبٓغض بطضٚص٠ قٝار٠ ا٫طؿاٍ يٝكَٛٛا باعتؿغاصاتِٗ ٜٚغتشًصٛا  .161

ٚاَزارِٖ باقٌ َا ميهٔ َٔ املعًَٛات ٚتؾذٝعِٗ يٝهتؾؿٛا قزص َا اعتٓتادتِٗ 

 ٜغتطٝعٕٛ جتغٝزيٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ْارت َاصٜآَتغٛصٟ بطضٚص٠ ايتًكا٥ٝ٘ ٚا٫عتك٬ٍ يف ايتعًِ ٚا١ُٖٝ اذتضٜ٘  .161

ٜٚبشح عٔ اعضاص ايب٦ٝ٘ اييت ٜعٝؿ ؾٝٗا  ٚا٫ختٝاصٚاعطا٤ايؿضص٘ يًطؿٌ ٜعٌُ ٜٚتشضى

 بٓؿغ٘ ٚمبذٗٛرٙ ايؿضرٟ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

تكٍٛ َاصٜآَتغٛصٟ دنب ا٫ تهٕٛ ع١ًُٝ ْكٌ املعًَٛات بٌ دنب إ تاخش طضٜكا اخض  .162

 ٖٚٛايغعٞ ايٞ اط٬م اَهاْٝات ا٫ْغإ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

تكٍٛ َاصٜآَتغٛصٟ ايرتبٝ٘ ع١ًُٝ طبٝعٝ٘ مياصعٗا ا٫ْغإ بصٛص٠ تًكا٥ٝ٘ ٫ٜٚتِ  .163

 اذتصٍٛ عًٝٗا با٫عتُاع يًهًُات بٌ بارتربٙ ايٓاجت٘ عٔ ايتعاٌَ َع ايب٦ٝ٘ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ؾضط ايه٬عٝهٞاي-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ايبٓٝ٘ املعضؾٝ٘ اييت تظٚر املتعًِ بضنا٥ظ اعاع١ٝ يؿِٗ ع١ًُٝ ايتعًِ بٗزف تطٜٛض خربات  .164

 تغاِٖ يف تطٜٛض ٚاعار٠ بٓا٤املعضؾ٘ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

 اذتاعٛب ٚا٫ْغإ جتغز يٓعضٜ٘تكّٛ ايٓعضٜ٘ عًٞ ايؿهضٙ ايتؾاب٘ بني  .165

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

إ ا٫عتكباٍ ٚاملعادت٘ ايكا٥ُ٘ عًٞ املعين ٚعٓزَغتٟٛ اعُل ٜ٪رٜإ ايٞ تعًِ  .166

ٚاستؿاظانجض رميَٛ٘ ٚؾاع١ًٝ َٔ ا٫عتكباٍ ٚاملعادت٘ اذتاع١ٝ عٓزاملغتٟٛ ايغطشٞ 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص جتغزيٓعضٜ٘
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إ ا٫عتكباٍ ٚاملعادت٘ ا٫عُل يًُعًَٛات تكّٛ عًٞ ادنار ٚاعتٓتاز امناط َٔ ايع٬قات  .167

بني ستتٟٛ ايبٓا٤ املعضيف يًؿضر ٚاملعًَٛات ادتزٜز٠ املضار تعًُٗا َٚٔ ٖشٙ ايع٬قات ايتهاٌَ 

  يٓعضٜ٘ٚايرتابط ٚايتٛاؾل 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ميجٌ َؿّٗٛ ايب٦ٝ٘ املعضؾٝ٘ َؿَٗٛا اعاعٝا ٜكّٛ عًٝ٘ ايتعًِ املعضيف ٖٚٛ َٔ املؿاِٖٝ  .168

 املغتكضٙ يف ناؾ٘ ايٓعضٜات املعضؾٝ٘ جتغٝزيٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

تٓاٚيت ا١ُٖٝ ا٫عرتاتٝذٝات املعضؾ١ٝ يف ايتعًِ املعضيف باعتباصٖا َٔ اِٖ اعػ ايتعًِ  .169

املعضيف ٚمتجٌ ْٛاتر يهٌ َٔ ايب١ٝٓ املعضؾٝ٘ يًؿضرٚخصا٥صٗا َٚٗاصات َا ٚصا٤ املعضؾ٘ 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص جتغزايٓعضٜ٘

ايُٓاسز اييت تٗزف ايٞ َغاعز٠ ايت٬َٝش عًٞ إ ٜتعًُٛا نٝـ ٜبٕٓٛ املعضؾ٘ ٜٚهْْٛٛٗا  .171

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص جتغٝزايٓعضٜ٘

تغاعزايت٬َٝش عًٞ إ ٜتٓاٚيٛا ٜٚعادتٛا املعًَٛات اييت سصًٛا عًٝٗا َٔ ارتربٙ املباؽض٠  .171

املصارص ايٛعٝط٘ عٝح ُٜٕٓٛ ايغٝطضٙ املؿاُٖٝٝ٘ ٚايتصٛص١ٜ عًٞ امجما٫ت اييت ٜزصعْٛٗا َٚٔ 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص جتغٝزايٓعضٜ٘

غا١ٜ ايتعًِٝ املزصعٞ ٖٞ متهني املتعًِ َٔ انتغاب املعًَٛات ٚا٫ستؿاظ بٗا ْٚكًٗا ايٞ  .172

 جتغزيٓعضٜ٘ اٚضاع دزٜز٠

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

متز عضع٘ ٚؾاع١ًٝ ايتعًِ عًٞ قزص٠ املتعًِ عًٞ اسزاخ اصتباطات دٖٛض١ٜ بني املعًَٛات  .173

 ايكزمي٘ جتغٝزيٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ا٫ٖتُاّ باملعين بغٝار٠ امناط ايتعًِ ايًؿعٞ يف املزاصؼ عٝح ٜصبح َٔ بضص اٚطٚبٌ  .174

ايطضٚصٟ اضؿا٤ َعين عًٞ املٛار اييت تعًُٗا يف ض٤ٛ ارتربات ايؾعٛصٜ٘ ٚاملعًَٛات ايغابك٘ 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص يٓعضٜ٘

َٔ املغتٟٛ ا٫نجض عَُٛٝ٘ ايٞ املغتٟٛ ا٫قٌ عَُٛٝ٘  ايتٓعِٝ اهلضَٞ يًب١ٝٓ املعضؾٝ٘ .175

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص يٓعضٜ٘
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ايرتنٝظ عًٞ ايتعًِ ايًػٟٛ ٚايًؿعٞ ٚاعطا٤اٚيٜٛ٘ انرب يًتعًِ بايتًكٞ عًٞ سغاب  .176

  ايتعًِ با٫نتؾاف يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ٚارتطاايحماٚي١ -)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ايٓعض ايٞ طبٝع٘ ايتعًِ َٔ سٝح ٖٛ انتغاب ٚبٓا٤املعًَٛات ٚاملعاصف ادتزٜز٠ ٚحتًٜٛٗا  .177

 ْٚكًٗا ايٞ اٚضاع دزٜز٠ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

َٚعادتتٗا ثِ ختظٜٓٗا ٚاعرتداعٗا ٚتٛقـ  تعًِ ذنزخ عرباعتكباٍ املعًَٛات ٚانتؾاؾٗا .178

ايٓتا٥ر عًٞ ايطضٜك٘ اييت ٜتِ بٗا ا٫عتكباٍ ٚاملعادت٘ ٚايتدظٜٔ ٚايؾضٚط املضتبط٘ بٗا 

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص يٓعضٜ٘

ٚختتًـ اعايٝب  ٜكّٛ بتدظٜٓٗا يف ايشانض٠ ٜهتغب ايؿضر َعًَٛات نجريٙ خ٬ٍ سٝات٘ .179

ختظٜٔ املعًَٛات يف ايشانض٠ ؾُٓٗا َاٖٛ عًٞ ؽهٌ صٛص اٚصٚعَٛات اٚنًُات ٚمجٌ 

 ٚخطٛط عضٜض جتغٝزيٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

متجٌ ايؾبهات ا٫ؾرتاضٝ٘ صٛصختظٜٔ املعين يف ايشانضٙ ٖٚٞ زتٛع٘ َتصً٘ َٔ املؿاِٖٝ  .181

 ٚايع٬قات اييت ت٪رٟ يف ايٓٗا١ٜ ايٞ ؾِٗ َعين ايه٬ّ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

املدططات ٖٞ اْعُ٘ َعًَٛات ٖٚٞ  َؿتاح ع١ًُٝ ايؿِٗ ؾاسا اصرْا ؾِٗ قص٘ َا ؾآْا  .181

 ٓعضٜ٘خنتاص املدطط ايشٟ ٜبزٚ ٥٬َُا يٝذعٌ يًكص١ َعين َؿَٗٛا ي

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

تؾهٌٝ صٛص سٖٓٝ٘ يًُارٙ ايؾؿ١ٜٛ ٚاعار٠ املار٠ املتعًك١ بهًُات َٚؿضرات ٚصٝؼ  .182

 املتعًِ ٚإ اعار٠ تٓعِٝ املعًَٛات يزٟ املتعًِ ٜغاعزٙ يف دعٌ ايتعًِ سا َعين جتغٝز يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-اٚي١ ٚارتطاايحم-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

صبط املعًَٛات اييت سؿعٗاباملعًَٛات ا٫خضٟ ٚميهٔ اعارٙ ايصٝاغ٘ يًُعًَٛات ادتزٜز٠  .183

 ٚا٫َعإ بٗا يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص
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ادظا٤صػريٙ ثِ ٜعارصؿٗا يف ؽهٌ  ٜتطًب اذتؿغ ٚايتٓٝعِٝ ٚاملار٠ ميهٔ تكغُٝٗا ايٞ .184

سٟ َعين ٚعًٞ ايطًب١ إ ٜبشجٛا عٔ ايرتانٝب يف املار٠ ْؿغٗا اعتدزاّ َغاعزات ايتشنض 

 قزص ا٫َهإ يٓعضٜ٘

 (جتٗٝظاملعًَٛات-ايؾضط ايه٬عٝهٞ-ايحماٚي١ ٚارتطا-)ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص

ضٜ٘ عٝ٘ اٚبصإ املعضؾ٘ ميهٔ إ ختظٕ ٚؾل صٛصسغ١ٝ اٚسضنٝ٘ اٚ صٛص مش١ٝ اٚمس .185

 اٚانجضَٔ صٛص٠ َعا جتغزيٓعض١ٜ

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)

عًُٝات ايرتَٝظايجٓا٥ٞ تتطُٔ قٝاّ املتعًِ بتدظٜٔ ارتربٙ جتظ٦ٜٝاٚيؿعٝا اٟ باصٛص٠  .186

يصٛص٠ ثِ ٚايضعِ ٚادتًُ٘ ٚايه١ًُ سٝح ٜغرتدع املتعًِ ارتربٙ عٓزَاٜتشنض ايؾهٌ اٚا

 ٜصؿ٘ يؿعا جتغزيٓعضٜ٘

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)

عتعُاٍ اذتؿغ ٜغِٗ يف طٜار٠ ارتربات اييت ٜتِ تشنضٖا ٚإ اذتؿغ ٜتطًب دٗزا  .187

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات) جتغزيٓعضٜ٘

بط٤املعًَٛات اييت ٜتِ سؿعٗاباملعًَٛات ا٫خضٟ اٚصٝاغتٗا بصٛص٠ دزٜز٠ ٚايتؿهريؾٝٗا  .188

 ٜغاعز عًٞ ايتشنض جتغزيٓعضٜ٘

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)

اذتؿغ ٜتطًب ايتٓعِٝ يشيو ؾإ املتعًِ ٜعين بتكغِٝ املعًَٛات اييت ٜضار سؿعٗا ايٞ  .189

 ا٤صػري٠ ثِ ٜعارٚضعٗا ٚصٝاغتٗا بصٛص٠ سات َعين جتغزيٓعضٜ٘ادظ

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)

متجٌ زتُٛع املعًَٛات اييت تاتٞ ْتٝذ٘ تصٓٝـ املدضدات ٚحتًًٝٗا يف ض٤ٛ ا٫ٖزاف  .191

اسزقٛاْني ْعضٜ٘ جتٗٝظ املٛضٛع٘ يًتزصٜػ ٚتكزّ امل٪ؽضات عٔ َزٟ حتكٝل ا٫ٖزاف جتغز 

 ا٫عتعزار(-ايتعًِٝ ايغبيب-ايع٬ق٘ ايغًب١ٝ-ايتػشٜ٘ ايضادع٘) املعًَٛات

ْغٝإ ا٫صتباطات ٜعٛر ايٞ اثاص ايتزخٌ بني ا٫صتباطات اييت ٜتِ تعًُٗا يف اٚقات  .191

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات) جتغزيٓعضٜ٘

 ايؿضر صقِ اهلاتـ يتزاخً٘ َع اصقاّ ٖٛاتـ اخضٟ جتغزيٓعضٜ٘قزٜٓغٞ  .192

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)
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تٛدز سزٚر يه١ُٝ املعًَٛات اييت ٜغتطٝع ا٫ْغإ َعادتتٗاٚتعًُٗا ؾا٫ْغإ  .193

 ٓعض٫ٜٜ٘غتطٝع إ ٜعاجل ا٫ نُٝ٘ ستزٚر٠ َٔ املعًَٛات يف إ ٚاسز جتغزي

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات)

ايعًِ ع١ًُٝ ْؾط٘ ٜبشح ؾٝٗا املتعًِ عٔ املعضؾ٘ ٜٚغتدًص َٓٗا َاٜضاٙ َٓاعبا  .194

 ايؾضط ايه٬عٝهٞ(-ايحماٚي١ ٚارتطا-ايؿِٗ ٚا٫عتبصاص-جتٗٝظاملعًَٛات) جتغزيٓعضٜ٘

ٜغُٞ باملزخ٬ت ٚحتًٜٛٗا اٚتضمجتٗا بطضٜك١ متهٔ ادتٗاط َٔ َعادتتٗا يف َضاسٌ  .195

 ايتغذٌٝ(-ا٫ستؿاظ-ايرتَٝظ-)ا٫عتكباٍ تعضف

 

 

 

 

 

ساي٘ راخًٝ٘ حتزخ يزٟ ا٫ؾضار ٚتتُجٌ يف ٚدٛرْكص اٚساد٘ اٚ ٖزف ٜغعٞ ايؿضر ايٞ  .81

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) حتكٝك٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ

 ا٫عتكار بإ ايهؿا٤ٙ ٚاملٗاص٠ تُٓٛعربايظَٔ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .81

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘

 ذنض ا٫ؾضار عًٞ ايكٝاّ باْؾط٘ عًٛنٝ٘ َعٝٓ٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .82

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘

ايؿضرٜغًو عًٛنا َعٝٓا يٝٓتر عٔ ٖشا ايغًٛى ْتا٥ر اٚعٛاقب تؾبع بعض سادات٘ ٚصغبات٘  .83

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ

ايٓؾاط ايغًٛنٞ ٚعًٝ٘ يًٛصٍٛ ايٞ ٖزف َعني َغتكٌ عٔ ايغًٛى سات٘ تؾري ايٞ َبار٨  .84

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ ايتعًِ

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ عٔ ساؾظٟ ادتٓػ ٚايعزٚإ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .85

ساي٘ عك١ًٝ َٛدٛر٠ بني ا٫ؾضار مبغتٜٛات شتتًؿ٘ ميهٔ قٝاعٗا  ٚايتعضف عًٝٗا تؾري ايٞ  .86

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ َبار٨ ايتعًِ

 ٚايٓذاح تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ اعتجاص٠ سادات ايطًب١  .87

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘)
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 ا٫بتعار عٔ ايتٗزٜز ٫ْ٘ ٜجري ايكًل ٚارتٛف يف ْؿػ ايطايب تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .88

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘

ٚضع ا٫ٖزاف ارتاص٘ بِٗ تؾري ايٞ  ٚايٓذاح ٚتزصٜب٘ عًٞ تؾذٝع سادات ايطايب  .89

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) َبار٨ ايتعًِ

ايع١ًُٝ اييت مبكتطاٖا طٜارٙ اٚ تكٜٛ٘ استُايٝ٘ تهضاص قٝاّ ايؿضر بغًٛى اٚ اعتذاب٘ َعٝٓ٘  .91

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ

صٝاغ٘ اٖزاؾِٗ ٚحتكٝكٗا خاص٘ اظٗاص ا٫عتشغإ  ٜغتطٝع املعًِ إ ٜغاعزطًبت٘ يف .91

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ ٫دٛبت٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ

 تكبٌ ؽعٛصايطايب َٚزس٘ ٚتؾذٝع٘ ٚقبٍٛ اؾهاصٙ ٚاعتدزاَ٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .92

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘

املباراٙ ٚا٫عتُار عًٞ ايٓؿػ ٚا٫بزاع تؾري ايٞ َبار٨ ذنز َٔ اتهايٝ٘ ايطايب ٜٚؾذع٘ عًٞ  .93

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ ايتعًِ

 اراٙ يتٓؾٝط سانض٠ ايط٬ب ٚاْعاؽٗا ٚدعًِٗ انجضؾُٗا تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .94

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘)

 ٝش١ يًط٬ب تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِصرايؿعٌ ايشٟ ٜٓبػٞ إ ٜكابً٘ ب٘ املعًِ ا٫دابات ايصش .95

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘

ايع١ًُٝ اييت ت٪رٟ ايٞ صؾع استُاي١ٝ سزٚخ ا٫ثاص٠ اٚ ا٫عتذاب٘ يف ايغًٛى تؾري ايٞ َبار٨  .96

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) ايتعًِ

ب٘ يف ايغًٛى تؾري ايٞ َبار٨ ايع١ًُٝ اييت ت٪رٟ ايٞ صؾع استُاي١ٝ سزٚخ ا٫ثاص٠ اٚ ا٫عتذا .97

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) ايتعًِ

كٟٛ استُاٍ ظٗٛص ا٫عتذاب٘ ا٫دضا٥ٝ٘ ٚاييت تعترب ؽضطا عابكا عًٝ٘ تؾري ايٞ َبار٨ اٟ َجري ٜ .98

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-ايزاؾعٝ٘) ايتعًِ

اعتذاب٘ ايتًُٝش يف املٛاقـ ايتعًُٝٝ٘ تعترب عباصات ايتؾذٝع ٚاملزح ٚايجٓا٤ ٚاملهاؾات عكب  .99

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘ تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ

 ابتغاَ٘ املعًِ اٚ ا٫ّ يًطؿٌ ٚاميا٠٤ ايضاؼ بايتانٝز تؾري ايٞ َبار٨ ايتعًِ .111

 ايهؿا٤ٙ(-املُاصع٘-ايتعظٜظ-)ايزاؾعٝ٘
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َغا٥ٌ ايضٜاضٝات تغتطٝع إ عٓزَا ٜكٍٛ املعًِ يتًُٝش يف ايصـ بعزا٫ْتٗا٤ َٔ سٌ  .111

 تًعب بايغٝاصٙ اييت اسطضتٗا َعو تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

نًُات املزٜح ٚاعطا٤ ايتًُٝشايؿضص٘ ي٬ؽرتاى بٓؾاط َعني تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨  .112

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ ايتعًِ

 ايعامل ايشٟ ٜتكٔ عًُ٘ يٝشصٌ عًٞ ايضاتب تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .113

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-ايتعظٜظادنابٞ)

 يٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِايطايب ايشٟ ٜزصؼ يٝشصٌ عًٞ ع٬َ٘ دٝز٠ تؾري ا .114

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-ايتعظٜظادنابٞ)

 صا٥ع.ععِٝ.اسغٓت( تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِاعتدزاّ ايجٓا٤ )نكٍٛ  .115

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-ايتعظٜظادنابٞ)

 تك١ٜٛ ايغًٛى َٔ خ٬ٍ اطاي٘ َجريبػٝض اٚ َ٪مل تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .116

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

ل يًغضع٘ عٓزَعضؾت٘ بٛدٛر صرارص تٓاٚيٓا ذتب٘ اعربٜٔ يف ساي٘ ايصزاع ٚختؿٝـ ايغا٥ .117

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ عًٞ ايؾاصع تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

حتطري اايطايب يًشص٘ ايكارَ٘ يٝتذٓب َا قز ٜؿعً٘ َزصؼ املارٙ املعضٚف بعكاب٘ ايؾزٜز  .118

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

عا٥ل ايغٝاصٙ ٫ ٜهاؾا اسا تٛقـ عٓز ص٩ٜت٘ ايط٤ٛا٫محض ٚيهٓ٘ ٜعاقب اسا مل ٜتٛقـ  .119

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

َٝٓا يغ٬َ٘ ٖشا امجمتُع َٔ دٗ٘ ذظ سضٜت٘ عًٞ اعاؼ ٚدٛب ابعارٙ تأايًص ٜغذٔ ٚحتت .111

ًٞ اعاؼ إ ايغذٔ عٛف ميٓش٘ ايؿضص١ ٫عارٙ ايٓعض يف عًٛن٘ ٚاص٬ح ٖشا اخضٟ ع

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ ايغًٛى تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

تكزِٜ َارٙ ايضٜاضٝات باعًٛب ٜصعب ؾُٗ٘ يزٟ ايت٬َٝشٜزؾعِٗ ايٞ ايػٝاب عٔ سصص  .111

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-تعظٜظادنابٞ)اي تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

قزّٚ عاصؿ٘ صعز١ٜ سيت ٫ ٜغُع ا٫صٛات املظعذ٘ تؾري ايٞ  تػطٝ٘ ايؿضر ٫س١ْٝ اثٓا٤ .112

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ
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 اغُاض ايعٝٓني يتذٓب ص٩ٜ٘ َٓعض َ٪س تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .113

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

 اغ٬م ايٓٛاؾش يتذٓب مساع اصٛات ايغٝاصت تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .114

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

 اعتبعار اٚ اطاي٘ اذتٛارخ غريايغاص٠ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .115

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

ٜ٪رٟ ايٞ تعًِ ضعٝـ سٝح تبشٍ دٗٛر ايؿضر يتهضاص ايغًٛى اَا يتذٓب ايٓتٝذ٘ ٚاَا  .116

  اهلضٚب َٓٗا تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

ايعكاب قز رنؿض َٔ َعزٍ ا٫عتذاب٘ ٚي٘ اثض َ٪قت عضعإ َاٜظٍٚ ٜٚعٛر َعزٍ  .117

 ٞ سايت٘ ا٫ٚيٞ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِا٫عتذاب٘ اي

 (تعظٜظعًيب-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

 سيو ايغًٛى بغضع٘ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ ايتٛقـ عٓ٘ ٜ٪رٟ ايٞ اْطؿا٤ .118

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-تعظٜظادنابٞ)

حنٛ اؾطٌ تؾري ايٞ َبزا َٔ تًو ا٫ؽٝا٤ اييت ٜتِ تهضاصٖا نجريا ٜغٌٗ تشنضٖا عًٞ  .119

  َبار٨ ايتعًِ

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

ايط٬ب ٜتعًُٕٛ بؾهٌ اؾطٌ ٚذنتؿعٕٛ بايعًَٛات يف اسٖاِْٗ يؿرتٙ اطٍٛ عٓزَا  .121

  ٜتبعٕٛ اعايٝب ايتهضاص تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

تشنريايطايب َٚضادع٘ َٛارٙ ٚعٌُ املًدصات ٚايكٝاّ بايتزصٜبات ايٝز١ٜٚ تؾري ايٞ َبزا  .121

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-تعظٜظادنابٞ) َٔ َبار٨ ايتعًِ

َاٜغُع٘ ايؾدص ٜٓغاٙ َاٜضاٙ ٜتشنضٙ َا ٜعًُ٘ ٜتعًُ٘ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨  .122

 ايتعًِ

 ًيب(تعظٜظع-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-تعظٜظادنابٞ)
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 تعًِ ادضا٤ات ٚطضم ٚسيو ٚؾل ؾرتتني تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .123

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

 تعُِٝ املٓٗذٝ٘ عٔ طضٜل ايتُضٕ ٚايتشٌٜٛ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ .124

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

ايطضم ٫دضا٤ ايتزصٜب ايٓعضٟ ٖٛاعطا٤ٙ عربدضعات  ٜكٍٛ"بارٕ باٍٚ": ٚدزْا إ اؾطٌ .125

  قصري٠ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 تعظٜظعًيب(-املُاصع٘-ايزاؾعٝ٘-)ايتعظٜظادنابٞ

عًٞ املعًِ تهضاص املٛار اهلاَ٘ َٔ املٛضٛع ستٌ ايزصاع٘ يف ؾرتات طَٓٝ٘ ؾاص١ً َعكٛي١  .126

  تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبعظت-مماصع٘ َٛطع٘)

تابع٘ ظ اذتٌ يف ؾرتات اطٍٛ ٚيف اٜاّ َتٜعٌُ ايتًُٝشعًٞ سٌ َغاي١ صٜاضٝ٘ ؾاْ٘ ٜضن .127

  تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 (ٙمماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-)مماصع٘ َٛطع٘

٘ طًٜٛ٘ اسؾرتات ايضسُٝٓا تهٕٛ دًغات املُاصع٘ َتتابع٘ اٚ َتكاصب٘ ٫ْ٘ اسا ناْت  .128

  تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

 زصا َٔ املضْٚ٘ ٚايتٓٛع تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِسُٝٓاٜتطًب ايعٌُ ق .129

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

ساي٘ ؾرتات ايعٌُ ايكصري تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايؿضر ٜغتطٝع تضنٝظ اْتباٖ٘ يف  .131

  ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

ٜصعب عًٞ ايؿضر تضنٝظ اْتباٖ٘ يف ؾرتات ايعٌُ ايطًٜٛ٘ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨  .131

  ايتعًِ

 (ٙاصع٘ َضنظمم-تعظٜظ ادنابٞ-تعظٜظعًيب-)مماصع٘ َٛطع٘
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رقٝك٘ ايط١ًٜٛ تؾري 15ا٫بتزا٥ٝ٘ ٫ٜغتطٝع تضنٝظ اْتباٖ٘ ملزٙ تظٜز عًٞ طؿٌ املزصع٘  .132

  ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

 عتعزار ايؿيت يًعٌُ انجضَٔ اعتعزارٙ يًتًكٞ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِإ ا .133

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-ادنابٞتعظٜظ -ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

ٜغتطٝع تًُٝش املضسً٘ ا٫عزارٜ٘ ٚايجاْٜٛ٘ إ ٜضنظ اْتباٖ٘ يف َٛضٛع َا  .134

  رقٝك٘ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتع51ًِسٛايٞ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

ايٞ َبزا َٔ تضابط املارٙ عًٞ ؾرتات َتباعز٠ اؾطٌ َٔ تضابطٗا عًٞ ؾرتات َتكاصب٘ تؾري  .135

  َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

اؾطٌ نجريا يؿُٗ٘ يٛ  تضن٘ َزٙ اعبٛع ثِ صدع ايٝ٘ ثا١ْٝقضا٤ٙ ايتًُٝشَٛضٛعا َا ٚ .136

 صدع ايٝ٘ َباؽض٠ تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

١ طايب صبط رصؼ باخضَباؽض٠ نإ اقٌ ؾا٥ز٠ مما اسا مت ايضبط يف ؾرتٙ طَٓٝ٘ ستاٚي .137

  َٓاعب تؾري ايٞ َبزا َٔ َبار٨ ايتعًِ

 ٙ(مماصع٘ َضنظ-تعظٜظ ادنابٞ-ٜظعًيبتعظ-مماصع٘ َٛطع٘)

يتزصٜبات ايٝز١ٜٜٛ اسز اعػ تشنري ايطايب َٚضادع٘ َٛارٙ ٚعٌُ املدًصات ٚايكٝاّ با .138

 ناص ٖٚٞا٫عتش

 (اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ ادتٝز٠-ٓؾط٘املؾاصن٘ اي-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-تضنٝظا٫ْتباٙ)

اسز ع٘ يف ؾرتات طَٓٝ٘ ؾاص١ً ٜعزعًِ تهضاص املٛار اهلاَ٘ َٔ املٛضٛع ستٌ ايزصاتعًٞ امل .139

 اعػ ا٫عتٓهاص ٖٚٞ

 ايكضا٠٤ ادتٝز٠(اعتدزاّ طضم -املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

َٛدٗ٘  حنٛ حتكٝل  ايتع١ًُٝٝ  اتاس٘ ايؿضص يًط٬ب يًُُاصع٘ َع ايتانٝز إ ايع١ًُٝ .141

 اسز اعػ ا٫عتٓهاص ٖٜٚٞعزٖزف 

 اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ ادتٝز٠(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-)تضنٝظا٫ْتباٙ
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اسز اعػ ا٫عتٓهاص  ايتأٖب يًتعًِ ٜعزؾض ؾرتٙ طَٓٝ٘ ٥٬َُ٘ يتهٜٛٔ ٜتطًب ا٫َض تٛا .141

ٖٞٚ 

 اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ ادتٝز٠(-ايٓؾط٘املؾاصن٘ -طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

نجريا يؿُٗ٘ يٛ قضا٤ٙ ايتًُٝش َٛضٛعا َا ٚتضن٘ َزٙ اعبٛع ثِ صدع ايٝ٘ ثاْٝ٘ اؾطٌ  .142

 اسز اعػ ا٫عتٓهاص ٖٚٞ صدع ايٝ٘ ؾ٢ ْؿػ ايٛقت ٜعز 

 (اعتدزاّ طضم ايكضا٠٤ ادتٝز٠-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

ستاٚي١ طايب صبط رصؼ باخض َباؽضٙ نإ اقٌ ؾا٥ز٠ اسا مت ايضبط يف ؾرت٠ طَٓٝ٘ َٓاعب٘  .143

 اسز اعػ ا٫عتٓهاص ٖٚٞ

 (ايكضا٠٤ ادتٝز٠اعتدزاّ طضم -املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتشناص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

ٜطايب ايت٬َٝش بتشًٌٝ ا٫ؾهاصٚا٫عايٝب ا٫قتصار١ٜ املعاصض٠ ٚاملاضٝ٘ حت٬ًٝ ْاقزا  .144

 اسز اعػ ا٫عتشناص ٖٚٞ

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-ناصطٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتش-ظا٫ْتباٙ)تضنٝ

 ٌ ا٫عتشناص ادتٝز ٖٚٞاعتشناصايطايب يف غضؾ٘ ايّٓٛ ارتاص٘ ب٘ ٜٓاقض اسز ٚعا٥ .145

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-تضنٝظا٫ْتباٙ)

اعتشناص ايطايب بطضٜك٘ عؾٛا٥ٝ٘ رٕٚ ختصٝص ٚقت ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ  .146

 ا٫عتشناصادتٝز

 ٙ ادتٝزٙ(اعتدزاّ طضم ايكضا٤-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-تضنٝظا٫ْتباٙ)

 اٖتُاّ ايطايب مبا ٜزٚصسٛي٘ َٔ اصٛات ٜٓاقض اسز ٚعا٥ٌ ا٫عتشناص ادتٝز  .147

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-تضنٝظا٫ْتباٙ)

 اطاي٘ دًٛؼ ايطايب اثٓا٤اعتشناصٙ رٕٚ اذتضن٘ ٜٓاقض اسز ٚعا٥ٌ ا٫عتشناصادتٝز .148

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-تضنٝظا٫ْتباٙ)

 تؿهري ايطايب يف َؾهً٘ عاطؿٝ٘ اثٓا٤ ا٫عتشناص ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص  .149

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-تضنٝظا٫ْتباٙ)
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اعتشناص رصٚع٘ اٚ ٖزف يف اذتٝا٠ ٜٓاقض اسز ٚعا٥ٌ ايطايب ايشٟ يٝػ يزٜ٘ ٖزف َٔ  .151

 ا٫عتشناص ادتٝز ٖٚٞ

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

 ايطايب ايشٟ ٫ٜضغب يف َٓاؾغ٘ سات٘ اٚ غريٙ ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص ادتٝز  .151

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-ناصا٫عتش طٜارٙ ايضغب٘ يف-)تضنٝظا٫ْتباٙ

ايطايب ايشٟ مياصؼ ا٫عتشناصيؿرت٠ ط١ًٜٛ صغِ اسغاع٘ باملًٌ ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ  .152

 ا٫عتشناص ادتٝز 

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-ناصطٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتش-ظا٫ْتباٙ)تضنٝ

 ملا عبل ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص ادتٝز  رٕٚ َضادع١ايب ايشٟ ٜغتشنض رصٚع٘ ايط .153

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

 ايطايب ايشٟ ٜكّٛ باذتؿغ ؾكط رٕٚ ٚضع ًَدصات ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص ادتٝز  .154

 اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ(-اصن٘ ايٓؾط٘املؾ-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-)تضنٝظا٫ْتباٙ

ايطايب ايشٟ ٜشانضا٫دظا٤ رٕٚ ا٫ٖتُاّ بايتؿاصٌٝ ٜٓاقض اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص  .155

 ادتٝز

 (اعتدزاّ طضم ايكضا٤ٙ ادتٝزٙ-املؾاصن٘ ايٓؾط٘-طٜارٙ ايضغب٘ يف ا٫عتٓهاص-)تضنٝظا٫ْتباٙ 

 ايطايب ايشٟ ٜشانض رٕٚ صبط ايغابل اذتايٞ اسزٚعا٥ٌ ا٫عتشناص ادتٝز  .156
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