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الوحدة األولى
أشكال سطح األرض
(الجيومورفولوجيا)

2

المفاهيم والمصطلحات الواردة
في الوحدة األولى
علم الجيومورفولوجيا-:
هو العلم الذي يهتم بدراسة
أشكال األرض من حيث
نشأتها  ,وتطورها ,
والعمليات التي أدت إلى
تشكلها و أعمارها .

المنهج الوصفي -:
هو دراسة أشكال
األرض من حيث
األبعاد و درجات
األنحدار و األتجاه
و المالمح العامة.

أشكال المرتبة األولى-:
تضم هذه المرتبة بنية
القارات وقيعان المحيطات
أي التقسيمين الكبيرين
للكرة األرضية وهما
اليابسة مثل (قارة أسيا ,
أفريقيا) و الماء مثل
(المحيط الهادي) .

أشكال المرتبة الثانية-:
هي األشكال الموجودة
داخل بنية القارات و
قيعان المحيطات
( أشكال المرتبة األولى)
بحيث تكون مفصله لها
مثال  -:الرصيف القاري
و مرتفعات وسط أسيا .

العوامل الجيومورفولوجية-:
هي العوامل الخارجية التي
تؤثر على الصخور على
اختالف أنواعها و تعرف
أيضا بعوامل النحت مثل
(األنهار  ,الرياح ,
الجليديات,األمواج البحرية )

التداخل الطولي-:
يعني احتواء أي
صورة على 06
 %من تفاصيل
الصورة السابقة
أو الالحقة.

االرتفاع المطلق  -:هو
ارتفاع القمة الظاهرة أو
قاعدتها عن سطح البحر .
االرتفاع النسبي  -:فرق
االرتفاع بين القمة الظاهرة
و حضيضها .
درجة االنحدار  -:هي
الزاوية التي يصنعها األفق
مع سطح األرض المنحدر.

أشكال النحت  -:هي
األشكال األرضية التي
تنشأ من عمليات حت و
تعرية لسطح األرض
مثال  -:األودية النهرية ,
المنخفضات  ,الكهوف و
التجاويف الصخرية.

أشكال المرتبة الثالثة-:
تضم جميع األشكال
الصغيرة الموجودة داخل
أشكال المرتبة الثانية.
وهي أشكال نشأة من
مساحة الشكل األرضي-:
قوى خارجية مثال -:
هي مجموع المساحة داخل
األودية النهرية  ,الكثبان
حاشية الشكل األرضي كما
الرملية  ,الدلتاوات .
لو كانت على األفق .
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األشكال المتبقية أو
أشكال إرساب  -:هي
المتخلفة  :هي
األشكال األرضية التي
األشكال التي عجزت
نشأت عن تراكم ما عملت
عوامل التعرية من
العوامل الجيومورفولوجية
النيل منها و من
على تفريغه من مواد مثال
أمثلتها  -:أراضي
 -:السهول الفيضية .
بين األودية .
الكثبان الرملية .
أشكال األرض الغير أصلية (التحاتية )  -:هي أشكال
المرتبة الثالثة وهي أشكال ذات منشأ خارجي عمل على
نحت و تقطيع األشكال األصلية و تحويلها إلى أشكال غير
أصلية .

خطوط الكنتور  -:هي خطوط
وهمية تصل بين عدد ال
محدود من النقاط المتساوية
في االرتفاع عن مستوى ثابت
و هو مستوى سطح البحر .

الستيريوسكوب  -:هو
الجهاز الذي تتم من
خالله الرؤية المجسمة
لألشكال األرضية (أي
باألبعاد الثالث ) في
الصور الجوية.

8101037870

المنهج األصولي :هو دراسة
أشكال سطح األرض من حيث
العوامل و العمليات التي أدت
إلى نشأتها و مراحل تطورها
وهو المنهج المتبع من قبل
الجيومورفولوجين بالدراسة .

أشكال األرض األصلية ( بنيوية )  -:هي أشكال المرتبة
األولى والثانية وهي أشكال ذات منشأ داخلي ال عالقة لها
بالعوامل الخارجية مثال  -:أشكال تنشأ بفعل نشاط بركاني أو
نشاط تكتوني .
الخرائط الطوبوغرافية  -:هي
خرائط تمثل مجموعة منتخبة من
ظاهرات سطح األرض الطبيعية و
البشرية وفق مقاييس كبيرة تتراوح
من  00888 : 7إلى . 008888 : 7

إعداد محمود الجرادات

الفاصل الرأسي  -:هي المسافة الرأسية بين
كل خط كنتور وآخر  ,هي ذات قيمة ثابتة في
الخريطة الواحدة و لكنها متغيرة من خريطة
إلى أخرى  ,و كلما صغر مقياس الخريطة
يزداد الفاصل الرأسي.

نظام المعلومات الجغرافي -:GIS
هو برنامج في الحاسوب يهتم
بإدخال و تخزين البيانات الجغرافية
أو الخرائط ومعلوماتها الوصفية و
الربط بينها ثم تحويلها إلى بيانات
ذات فائدة توفر الوقت والجهد .
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نظام تحديد الموقع العالم:GPS
هو نظام يستخدم في تحديد أي
نقطة على سطح األرض إلى
جانب تحديد ارتفاعها و
إحداثياتها مع إمكانية تخزين
إحداثيات المواقع التي تم رصدها

المفاهيم والمصطلحات الواردة
في الوحدة األولى
التجوية  :مجموعة التغيرات التي تصيب
الغالف الصخري عند تعرضه للهواء أو
الماء أو درجة الحرارة أو الجليد أو
الكائنات الحية من خالل عمليات معينة مما
يؤدي إلى تحطيم وإذابة صخور القشرة
األرضية أو إحداث تغيرات في محتواها
المعدني أو في شكلها .

التجوية الميكانيكية
( الطبيعية )  -:هي عملية
تحطيم أو تكسير الصخر
المنكشف للغالف الجوي
بفعل عوامل طبيعية دون أن
يطرأ تغير على المحتوى
المعدني للصخر(تغير شكلي)

األكسدة  -:هو أتحاد عنصر األكسجين في الماء أو
في الغالف الجوي مع مركبات الحديد و المغنيسيوم
و النحاس الموجود في معادن الصخور مما يؤدي
إلى نشأة نوع جديد وضغيف من الصخور.
النهر  -:يعرف بإنه
الماء الجاري في مجرى
محدد سواء كان هذا
الجريان دائما أو فصليا.
نهر ذوالمرتبة األولى -:
هو نهر ال يرفده أي رافد و
هو مسيل أو شحاح .
النهر اآلسر  -:هو النهر
القوي الذي قام بإستيالء
على النهر الضعيف .

النهر المهجور  -:تعبير
يطلق على النهر الذي
انقطع عنه إمداد المياه .

الطاقة النهرية  -:هي قدرة النهر على
تعميق و تو سيع مجراه و حمل الحطام
الصخري و نقله حيث تتناسب طرديا
مع سرعة النهر و مقدار تصريفه للمياه
الحت الرأسي :هو تعميق
النهر بإتجاه عامودي
على قاع المجرى .

8101037870
التجوية الكيميائية  -:هي عملية تحلل
الصخور وتآكلها نتيجة تفاعالت
كيميائية تحدث بين المعادن المكونة
للصخر و العناصر الجوية مثل
األكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار
الماء فينتج مواد صخرية جديدة تختلف
في خصائصها عن الصخر األصلي .

عمليات التميؤ ( اإلماهة )  -:إتحاد الماء أو بخاره مع بعض
معادن الصخور مما يؤدي على زيادة حجمها ليصل إلى ضعفي
حجم الصخر األصلي  ,ويؤدي زيادة حجم الصخر إلى زيادة
الضغط على معادن الصخور المجاورة و بالتالي تكسيرها .

النظام النهري  -:يعرف بحوض التصريف
المائي الذي يضم عددا من الروافد التي تتحد
لتكون النهر الرئيس و الذي ينتهي عادة إلى
مصب يعرف بمستوى القاعدة .
نهر ذوالمرتبة الثانية -:
هو نهر ناتج عن إلتقاء
رافدين من المرتبة األولى .

إعداد محمود الجرادات

األسر النهري  -:هي عملية تستحوذ فيها
األنهار القوية على مساحات من أحواض
تصريف األنهار المجاورة مما يؤدي إلى
تغير مستمر لخطوط تقسيم المياه .

نهر ذوالمرتبة الثالثة -:
هو نهر ناتج عن إلتقاء
رافدين من المرتبة الثالثة .
النهر المأسور  -:هو
النهر الذي أصبحت مياهه
تصب في النهر اآلسر .
مخاريط الحطام  -:حطام
صخري رسوبي نشأ عند
قاعدة أي منحدر يتعرض
للتجوية الميكانيكية .

الفعل
الهيدروليكي
للنهر  -:هي
قوة دفع الماء .

الحت التراجعي  -:هو الحت
الحت الجانبي  -:هو تعميق
بإتجاه المنابع و من األمثلة على
النهر بإتجاه أفقي ,توسيع
مجرى النهرمن كال الجانبين .ذلك المساقط المائية و الشالالت.

الوادي النهري  -:هو منخفض متطاول
مفتوح على بيئة المصب و ينشأ
عادةعن عمليات الحت وإتجاهات
نشاطها و هو أكثر التضاريس األرضية
إنتشارا على سطح يابسة األرض .

المقطع العرضي للوادي
النهري  -:هو خط عمودي
على صفحة األرض يوضح
العالقة بين عنصري
المسافة و األرتفاع .
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سرير النهر:
هو الجزء
المبلل من
مجرى الوادي
النهري.

نهر ذوالمرتبة الرابعة -:
هو نهر ناتج عن إلتقاء
رافدين من المرتبة الثالثة .
فجوة النهر المعمقة  -:هو
وادي عميق نشأ من عملية
نحت جزءمن خط تقسيم المياه
.
المواد المذابة  -:هي
العناصر التي تمكن النهر
من إذابتها مثل األمالح و
بيكربونات الكالسيوم و
هي ال تشكل إال نسبة قليلة
من الحمولة النهرية .
الحمولة المجرورة -:
هي الحمولة التي ال
يستطيع النهر نقلها أال
بطرق الدفع أو السحب أو
القفز أو الدحرجة و تزداد
قوة النهر على القيام بهذه
العملية خالل الفيضان .

المفاهيم والمصطلحات الواردة
في الوحدة األولى
السهول الفيضية  -:هو
شريط ضيق من األراضي
المنبسطة لجانبي النهر
والتي تغطيها مياه النهر
خالل الفيضان.
المصاطب ( المدرجات )
النهرية :هي سهل فيضي
قديم هجره النهر بعد أن
عمق مجراه و بنى لنفسه
سهال فيضيا جديدا .

إعداد محمود الجرادات
8101037870

البحيرات الهاللية :الحواجز الطبيعية:هي رواسب
الحمولة العالقة  -:هي المواد التي
يخلفها النهر عند الفيضان على تستطيع التعلق بالنهر طالما ظل النهر
هي منعطفات
جانبيه والتي تفصل بين حافتي متحرك النهر وهي تشكل القسم األكبر
نهرية مهجورة
من من الحمولة النهرية  ,تقدر بنسبة
ملئت بالمياه خالل
النهر والسهل الفيضي .
فصل الفيضان .
 % 96من المواد المنقولة .
.
المراوح الفيضية  -:هي أجسام إرسابية تأخذ
الدلتاوات  -:هي أجسام إرسابية
شكل المروحة اليدوية تتكون عند مخارج األودية
في بيئة مائية أي عند إصطدام
وإلتقائها بمناطق لطيفة اإلنحدار التي تمثل قيعان
النهر ذي الحمولة الرسوبية مع
األحواض أو المنخفضات أو بعض السهول
مياه الوسط المائي الذي ينتهي إليه
الفيضية لإلودية الفيضية .
 ,وهي كما يقال هدية النهر للبحر .

الحماد أو الدروع ( الصحارى الحجرية ) -:
هي صحارى صخرية أو صحارى مغطاة
بصخور حادة األطراف و تشكل  %06من
مجموع مساحات المناطق الجافة .
الكثبان الرملية  -:هي عبارة عن تالل
من الرمال حملتها الرياح و رسبتها .
تتميز هذه الكثبان بـ تراكمها قد يحدث
دون وجود عائق نباتي او صخري و
الكثبان ليست ثابتة في أماكنها بسبب
تحرك و تغير إتجاه الرياح .

السرير أو الرق
( الصحاري الحصوية )-:
هي صحارى مستوية مغطاة
بحصى كروية الشكل .

صحارى العرق الرملية  -:هو تعبير
يطلق عادة على الصحارى الرملية أي
المناطق المغطاة بالرمال  ,سميت بالعرق
ألن التجمعات الرملية تشبة عروق اليد.

الكثبان الطولية  -:هي كثبان رملية مستطيلة الشكل و تكون محاورها
موازية إلتجاه الرياح و يصل إرتفاعها أحيانا إلى 066م و قد يزيد عرض
الواحده منها إلى 006م واما أطوالها فقد تصل إلى عشرات الكيلومترات و
تعرف بإسم السيوف إلستطالة أشكالها .
الكثبان الهاللية ( البرخان )  -:هي تجمعات رملية تأخذ أحيانا الشكل
الهاللي و يعرف أحيانا بإسم البرخان .

عالمات التموج  -:هي تموجات رملية ال يزيد
عرضها أو إرتفاعها عن بضع سنتمترات
ويمكن مشاهدتها بعد نزول رأس النقب على
جانبي الطريق المؤدية إلى القويرة ثم العقبة .

النباك  -:هي تجمعات رملية صغيرة
متطاولة تتكون حول الشجيرات و
النباتات الصحراوية بحيث تتجمع خلفها
و أحيانا أمامها و خلفها .

إرسابات اللوس  -:هي المواد الدقيقة التي تنقلها
الرياح إلى مسافات بعيدة ( العواصف الغبارية ) و
تتكون من الرمال الناعمة و السلت والصلصل و
تتراكم في سمك يصل إلى 066م .
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اٌٛؽذح األٌٝٚ

ٚؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط األٚي (( -:ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب  ٚأّ٘١زٗ  ٚرطٛسٖ))
 ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب ٞٛ -:اُؼِْ اُزٜ٣ ١زْ ثذساعخ أشٌبٍ األسع ٖٓ ؽ٤ش ٔؾؤرٙب ٚ ,رطٛس٘ب ٚ ,اٌؼٍّ١بد اُز ٢أدد
ئُ ٠رشٌِٜب  ٝأػٔبسٛب  ( .ف١ف. ) 2013 ٟ
 رزؤٌف وٍّخ عِٛٛ١سفٌٛٛع١ب ِٓ صالصخ ِمبهغ ٘-: ٟ
-



 - Geoاألسع .

 -Morph -أشٌبٍ .

-

 -Logsاُؼِْ .

اٌطشق اٌز ٟرزُ فٙ١ب دساعخ أؽىبي األسك ٘-: ٟ

 -1اٌٛفف ٣ -:شرجؾ ثزغٔ٤خ اُشٌَ األسػِ ٢ضبي ٘ٓ ( -:خلغ  ,رَ ًٜ ,ق  ,عشف ٓ ,ظطجخ ) .
 -2اٌزؾٍ٣ -: ً١شرجؾ ثبُخظبئض اُو٤بع٤خ ُِشٌَ األسػِ ٢ضبي  ( -:األسرلبع  ,دسعخ األٗؾذاس  ,اُؼشع ) .
 -3اٌزؼٍ -: ً١رلغ٤ش ٗشأح اُشٌَ األسػ ٝ ٢اُؼِٔ٤بد اُز ٢أعٜٔذ ك ٢رطٞسٛب ِضبي  ( -:اُغجت إ أُ٘طوخ ًبٗذ ٓبؽشح) .
 -4اٌزٕجئ  -:رشرجؾ ثززطٞس اُشٌَ األسػ ( ٢أ ١رٞهغ ٓبرا ع٤ؾذس ُِشٌَ األسػ ٢ثؼذ كزشح ٖٓ اُضٖٓ ) .
عئاي ١ِ -:ض ثِ ٓ١ف ِٟٛٙاٌزؾٍ ٚ ً١اٌزؼٍ ً١ف ٟاٌذساعخ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب ِٓ خالي اٌزطج١ك ػٍ ٝأؽذ األؽىبي األسم١خ ؟
(ط)  -:اٌزؾٍ٣ -: ً١و ّٞثزًش اُخظبئض اُو٤بع٤خ ُِشٌَ األسػِ ٢ضبي  ( -:األسرلبع  ,دسعخ األٗؾذاس  ,اُؼشع ) .
 اٌزؼٍ٣ -: ً١و ّٞثزلغ٤ش ٗشأح اُشٌَ األسػ ٝ ٢اُؼِٔ٤بد اُز ٢أعٜٔذ ك ٢رطٞسٛب .ِٕ ب٘ظ اٌذساعخ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ ٣ -:زخذ شٌَ األسع أشٌبال ػذ٣ذح ٗغطز٤غ رٔ٤ضٛب ٓضَ أُ٘خلغ  ٝاُٞاد٣ , ١ؾ٤ش
٣ذسط ػِْ اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤ب ُٜز ٙاألشٌبٍ ٚفك ِٕٙغّ٘ ٓ١ب  -1 ( -:إٌّٙظ األف -2 . ٌٟٛإٌّٙظ اٌٛفف ) ٟؽز. 2014 ٞٛ
أٚال -:إٌّٙظ اٌٛفف ٞٛ -: ٟدساعخ أشٌبٍ األسع ٖٓ ؽ٤ش األثؼبد  ٝدسعبد األٗؾذاس  ٝاألرغب ٝ ٙأُالٓؼ اُؼبٓخ .ط٤ل. 2011٢
 ثؼل خقبئـ األؽىبي األسم١خ اٌزّ٠ ٟىٓ ل١بعٙب :
 -1االسرفبع اٌّطٍك  ٞٛ -:اسرلبع اُؤخ اُظبٛشح أٝ
هبػذرٜب ػٖ عطؼ اُجؾش ( ؽز. )2015 ٚ 2012 / ٞٛ
 -2االسرفبع إٌغج -: ٟكشم االسرلبع ث ٖ٤اُؤخ اُظبٛشح
 ٝؽؼ٤ؼٜب  ( .ؽز. )2011 ٞٛ
 -3دسعخ االٔؾذاس  ٢ٛ -:اُضا٣ٝخ اُز٣ ٢ظ٘ؼٜب األكن ٓغ عطؼ األسع أُ٘ؾذس  .ف١ف.2015 / ٟ
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ِ -4غبؽخ اٌؾىً األسمٓ ٢ٛ -: ٟغٔٞع أُغبؽخ داخَ ؽبش٤خ اُشٌَ األسػًٔ ٢ب ًُ ٞبٗذ ػِ ٠األكن  (.ف١ف. ) 2010 ٟ
 -5اٌطٛي  ٚاٌؼشك  -:ؽ٤ش ٣أخز ػذح أؽٞاٍ ٓضَ أؽ ٍٞؽ ٝ ٍٞأهظش ؽ٘٣ ٝ ٍٞطجن رُي ػِ ٠اُؼشع .
 -6هٛي ِؾ١و اٌؾىً األسم. ٟ

ِ -7ؼبِالد اٌىّ١خ ٌزٍه اٌخقبئـ ٓ -:ضبٍ ٗ ( -:غجخ اُط ٍٞئُ ٠اُؼشع ٗ ,غجخ أُؾ٤ؾ ئُ٠

أُغبؽخ ٗ ,غجخ اُؼذد ئُ ٠أُغبؽخ ٓ ,ذ ٟاهزشاة شٌَ أُؾ٤ؾ ٖٓ اُشٌَ اُذائش , ١اعزخشاط أُزٞعطبد أ ٝأُذ. ) ٟ
صبٔ١ب  -:إٌّٙظ األف ٞٛ -: ٌٟٛدساعخ أشٌبٍ عطؼ األسع ٖٓ ؽ٤ش اُؼٞآَ  ٝاُؼِٔ٤بد اُز ٢أدد ئُٗ ٠شأرٜب ٓ ٝشاؽَ
رطٞسٛب  ٞٛٝإٌّٙظ اٌّزجغ ِٓ لجً اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع ٓ١ثبٌذساعخ  ( .ؽز. ) 2013 ٞٛ
ط  -:لبسْ ث ٓ١إٌّٙظ اٌٛففٚ ٟإٌّٙظ األف ِٓ ٌٟٛؽ١ش اٌغٛأت اٌز٠ ٟزٕبٌٙٚب وً ِّٕٙب ف ٟدساعخ أؽىبي عطؼ األسك.
(ٚصاس ٞف١ف)2014 ٟ
إٌّٙظ اٌٛفف٣ : ٟز٘ب ٍٝاألشٌبٍ األسػ٤خ ٖٓ ؽ٤ش األثؼبد ٝدسعبد االٗؾذاس ٝاالرغبٝ ٙأُالٓؼ اُؼبٓخ.
إٌّٙظ األف٣ : ٌٟٛز٘ب ٍٝاألشٌبٍ األسػ٤خ ٖٓ ؽ٤ش اُؼٞآَ ٝاُؼِٔ٤بد اُز ٢أدد ئُٗ ٠شأرٜب ٓٝشاؽَ رطٞسٛب.
 رطٛس ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب  -:رؼٞد ثذا٣بد ػِْ اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤ب ئُ ٠كزشاد هذٔ٣خ أع ْٜكٜ٤ب كالعلخ اإلؿش٣ن  ٝاُشٓٝبٕ ٝ
اُؼشة أُغِٔ ِٓٚ *. ٖ٤أثشص أغبصاد اٌّغٍّ ٓ١ف٘ ٟزا اٌؼٍُ  ,آساء اٌز ٟلذِٙب اثٓ عٕ١ب ف ٟاٌفىش اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع-: ٢ٛٝ ٟ
 -1ػًّ ػٍ ٝرمغ ُ١أؽىبي األسك ؽغت أفٛي ٔؾؤرٙب اٌ ٝلغّّ٘ ٓ١ب  -:أ -أشٌبٍ أسػ٤خ ٗشأد ٖٓ ػٛاًِ ثبهٕ١خ أٚ
رىز١ٔٛخ  ,ة – أشٌبٍ أسػ٤خ ٗشأد ٖٓ ػٛاًِ خبسع١خ ًبُٔ٤ب ٙاُغبس٣خ أ ٝاُش٣بػ .
ًٔ -2ب أدسى اثٖ ع٘٤ب أ٤ٔٛخ اُضٖٓ ٝاُزطٞس اُجط٢ء ك ٢ك ْٜاألشٌبٍ األسػ٤خ  .ف١فِ( 2015 /ٟب لذِٗ اثٓ عٕ١ب )
* أِب اٌطفشح اٌؾم١م١خ ف ٟظٛٙس ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب ظٙشد ف ٟأٚاخش اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش ػٍ ٝأ٠ذ ٞػٍّبء وجبس ِٓ أثشصُ٘ -:
١ٍ٠ٚ بَ د٠فض :اُز ١طبؽ ٗظش٣خ اٌذٚسح اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ أ ٚدٚسح اٌزؼش٠خ  ٝاُز ٢ر٘ض ػِ ٠إٔ اُظبٛشح اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤خ
أ ١اُشٌَ األسػٓ ٢زـ٤شح ٓ٘ز اُ٘شأح األ ٝ ٠ُٝرّش فِ ٟشاؽً ٘ ( -: ٟاٌطفٌٛخ  ٚاٌؾجبة (إٌنظ )  ٚاٌؾ١خٛخخ ) .
ط ِ -:ب اٌّجذأ األعبط اٌز ٞلبِذ ػٍ ٗ١اٌذٚسح اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ اٌزٚ ٟمؼٙب د٠فض ؟ ( ؽز. ) 2012 ٞٛ
اٌغٛاة  -1 -:روٛ ّٞز ٙاُذٝسح ػِ ٠اكزشاع ٝعٞد ؽشًخ ثبؽ٘٤خ أدد ئُ ٠سكغ أٜٞٗ ٝع عضء ٖٓ عطؼ األسع ثؼذ اٗؾغبس
أُبء ػ٘. ٚ

 -2صْ ٓب ُجش إٔ رزطٞس ػِٛ ٠زا اُغطؼ ٗظبّ ٜٗش ١ػجش ِشاؽً ٘-: ٟ

أِ -شؽٍخ اٌطفٌٛخ  -:رْ كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ٗؾذ عطؼ األسع  ٝروط٤ؼ. ٚ
ةِ -شؽٍخ إٌنظ أ ٚاٌؾجبة  -:رْ ص٣بدح اُؾذ اُٜ٘ش ٝ ١رٌ ٖ٣ٞاألٝد٣خ ٗز٤غخ ص٣بدح ٗشبؽ اُشٝاكذ اُٜ٘ش٣خ .
طِ -شؽٍخ اٌؾ١خٛخخ  -:رؾُٞذ أُ٘طوخ ئُ ٠ع٣ َٜؼشف ثبُغ َٜاُزؾبرٗ ٢ز٤غخ اعزٔشاس ٗشبؽ اُٜ٘ش  ٝسٝاكذ ٙثبُؾذ .
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ٚؽذح األٌٝٚ

اٌٛؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌضبِٔ (( -: ٟشارت األؽىبي األسم١خ ٔ ٚؾؤرٙب ))
 أفٕبف األؽىبي األسم١خ ؽغت ِشارجٙب  - 1 -:راد اٌّشرجخ األ -2 . ٌٝٚراد اٌّشرجخ اٌضبٔ١خ  - 3 .راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ .
أٚال  -:أؽىبي راد اٌّشرجخ األ ٢ٛ -: ٌٝٚاُز ٢روغْ اٌُشح األسػ٤خ ئُ ٠هبساد ٓٝغطؾبد ٓبئ٤خ ًج٤شح .

 رؼْ ًال ٖٓ  -:ثٕ١خ اٌمبساد  .ل١ؼبْ اٌّؾ١طبد أ ١اُزوغ ٖ٤ٔ٤اٌُج٤شٌُِ ٖ٣شح األسػ٤خ ٔٛٝب اٌ١بثغخ  ٝرشَٔ ( لبسح أع١ب ,
أفش٠م١ب  ,أٚسٚثب  ,األِش٠ىز , ٓ١أل١بٔٛع١ب )  ٚاٌّبء ٝرشَٔ (اٌّؾ١و اٌٙبدٚ ٞاألهٍغٚ ٟإٌٙذ ٚ ٞاٌّزغّذ اٌؾّبٌ. ) ٟ
(عئاي ٚصاس ٞؽز -: ) 2014 ٞٛأػؾ ٓضبُ ٖ٤ػِ ٠أشٌبٍ أسػ٤خ ٖٓ أُشرجخ األ ٠ُٝ؟
صبٔ١ب  -:أؽىبي راد اٌّشرجخ اٌضبٔ١خ  ٢ٛ -:األشٌبٍ
أُٞعٞدح داخَ ث٘٤خ اُوبساد  ٝه٤ؼبٕ أُؾ٤طبد ( أشٌبٍ
أُشرجخ األ ) ٠ُٝثؾ٤ش رٌٓ ٕٞلظُِٜ ٚب  ٝرؼْ ًال ٖٓ -:
( اٌّشرفؼبد ٚعو أع١ب  ,ثمب٠ب اٌىزً اٌمبس٠خ اٌمذّ٠خ ,
اٌشف١ف اٌمبس , ٞإٌّؾذس اٌمبس , ٞعٛٙي اٌمبع ٘ ,نجخ
اٌذوٓ  ,اٌغٛٙي اٌغبؽٍ١خ ِ ,شرفؼبد ّ٘ال٠ب  ,اٌّخبس٠و
اٌجشوبٔ١خ ؽذ٠ضخ إٌؾؤح  ,عشف ٔؾؤ ػٓ ٘ضح أسم١خ ؽذ٠ضخ  ,ؽمٛق ٚأخبد٠ذ ٔؾؤد ػٓ ٘ضاد أسم١خ ؽذ٠ضخ) .
ِ الؽظخ ٘بِٗ ٗ -:شأح األشٌبٍ األسػ٤خ اُز ٢ر٘زٔ ٢ئُ ٠أُشرجخ األ ٝ ٠ُٝاُضبٗ٤خ ٖٓ ل ٜٛثبهٕ١خ  ٝرغٔٛ ٠ز ٙاألشٌبٍ ثـ
أؽىبي األسك األفٍ١خ ( ثٕ٠ٛ١خ ) .
صبٌضب  -:أؽىبي راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ  -:رؼْ عٔ٤غ األشٌبٍ اُظـ٤شح أُٞعٞدح داخَ أشٌبٍ أُشرجخ اُضبٗ٤خ ٓضبٍ ٝ -:عٞد رالٍ
طـ٤شح ( ٓشرجخ صبُضخ ) ك٘ٓ ٢بؽن ع٤ِٜخ ٝاعؼخ ( ٓشرجخ صبٗ٤خ ) ,أٝ ٝعٞد عٓ ٍٜٞؾذٝدح ( ٓشرجخ صبُضخ ) ك ٢عِغِخ عجِ٤خ ( صبٗ٤خ) .
 ٝ رؼْ ًال ٖٓ(األٚد٠خ إٌٙش٠خ  ,اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ  ,اٌذٌزبٚاد  ,إٌّؾذساد  ,اٌزالي  ,اٌغٛٙي  ,إٌّخفنبد  ,عجخخ ٍِؾ١خ) .
ِ الؽظخ ٘بِخ ٗ -:شأح األشٌبٍ األسػ٤خ اُز ٢ر٘زٔ ٢ئُ ٠أُشرجخ اُضبُضخ ٖٓ ل ٜٛخبسع١خ  ٝرغٔٛ ٠ز ٙاألشٌبٍ ثـ أؽىبي األسك
غ١ش أفٍ١خ ( رؾبر١خ ) .
ِ الؽظخ ٘بِخ  -:اٌغِٛٛ١سفٌٛٛعٙ٠ ٟزُ ثذساعخ أؽىبي األسك راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ  ,أٓب أشٌبٍ أُشرجخ اُضبٗ٤خ ٝاأل ٠ُٝك٤زْ
دساعزٜب ٖٓ هجَ ػِ ّٞأخشٓ ٟضَ ػِْ اُغُٞٞ٤ع٤ب  ٝػِْ اُجؾبس  ٝأُؾ٤طبد  ٝػِْ اُغٞ٤ك٤ض٣بئ. ) ....... ٢
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عئاي ػًٍ  -1 -:رخزٍف أؽىبي األسك راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ػٓ ٔظ١شرٙ١ب ِٓ األؽىبي ف ٟاٌّشرجز ٓ١األ ٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ -:
اٌغٛاة  -:ألٕ أشٌبٍ األسع راد أُشرجخ اُضبُضخ ٗشأد ٓؼظٜٔب ٖٓ ػٞآَ خبسع٤خ أٓب األ ٝ ٠ُٝاُضبٗ٤خ ٗشأد ٖٓ ػٞآَ ثبؽ٘٤خ.
ٛ٠ -2عذ ػاللخ ث ٓ١أؽىبي األسك ف ٟاٌّشرجز ٓ١اٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ -:
اٌغٛاة  -:ألٕ أشٌبٍ أُشرجخ اُضبٗ٤خ ػ٘ذٓب رظٜش رزؼشع ئُ ٠ػٞآَ خبسع٤خ  ٝاُز ٢رزطٞس ػٜ٘ب أشٌبٍ أُشرجخ اُضبُضخ .
 -3اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع٠ ٟؼًّ ػٍ ٝدساعخ أؽىبي األسك راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ د ْٚاّ٘بي أؽىبي اٌّشرجز ٓ١األ ٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ -:
اٌغٛاة  -:الٕ أشٌبٍ أُشرجخ األٝ ٠ُٝاُضبٗ٤خ رؼزجش أُبدح اُخبّ اُز ٢رزؼشع ُؼٞآَ خبسع٤خ رزطٞس ػٜ٘ب أشٌبٍ أُشرجخ اُضبُضخ.
 اٌم ٜٛاٌز ٟأدد أٌ ٝؾٛء أؽىبي األسك فِ ٟشارجٙب اٌضالس -:
أٚال  -:ل ٜٛثبهٕ١خ أ ٚداخٍ١خ  ٢ٛ -:ػٞآَ ٓ٘شأٛب داخِ ٝ ٢ال ػالهخ ُٜب ثبُؼٞآَ اُخبسع٤خ ٓضبٍ ٗ -:شبؽ ثشًبٗ ٢أٗ ٝشبؽ
رٌزٓ ٝ ٢ٗٞب ٣ظبؽج ٖٓ ٚرأص٤ش ػِ ٠اُوششح األسػ٤خ ٖٓ سكؼ أ ٝخلغ أ ٝصؽضؽ ٚثأ ١ارغب. ٙ
 رؼشف األشٌبٍ اُز ٢ر٘شأ ٖٓ ٛز ٙاُو ٟٞثـ أؽىبي أسم١خ أفٍ١خ أ ٚثٕ٠ٛ١خ  ٝر٘زٔ ٢ئُ ٠األؽىبي اٌّشرجخ األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ .
 ٖٓ األٓضِخ ػِ ٠أشٌبٍ ٗشأد ٖٓ ه ٟٞثبؽ٘٤خ ( اٌّخبس٠و اٌجشوبٔ١خ ؽذ٠ضخ إٌؾؤح  ,عشف ٔؾؤ ػٓ ٘ضح أسم١خ ؽذ٠ضخ  ,ؽمٛق
ٚأخبد٠ذ ٔؾؤد ػٓ ٘ضاد أسم١خ ؽذ٠ضخ ) .
 صبٔ١ب  -:ل ٜٛخبسع١خ ٔؾؤد ِٓ ػٛاًِ خبسع١خ ( اٌؼٛاًِ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ ) وبٌّ١بٖ اٌغبس٠خ  ٢ٛ -:اُو ٟٞاُز ٢رؼَٔ ػِ٠
ٗؾذ ٝروط٤غ طخٞس األسع األطِ٤خ ئُ ٠ػذح أشٌبٍ صبٗ٣ٞخ
 رؼشف األشٌبٍ اُضبٗ٣ٞخ اُز ٢ر٘شأ ٖٓ ٛز ٙاُو ٟٞثـ أؽىبي أسم١خ غ١ش أفٍ١خ أ ٚرؾبر١خ  ٝر٘زٔ ٢ئُ ٠األؽىبي اٌّشرجخ اٌضبٌضخ.
 ٖٓ األٓضِخ ػِ ٠أشٌبٍ ٗشأد ٖٓ ه ٟٞخبسع٤خ ( اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ  ,دٌزب ٚ ,ادٙٔ ٞشِ , ٞغطؼ سٍِ , ٟعجخخ ٍِؾ١خ ) .
 اٌؼٛاًِ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١خ  ٢ٛ -:اُؼٞآَ اُخبسع٤خ اُز ٢رإصش ػِ ٠اُظخٞس ػِ ٠اخزالف أٗٞاػٜب  ٝرؼشف أ٣ؼب ثؼٞآَ
اُ٘ؾذ ٓضَ األٜٗبس  ,اُش٣بػ  ,اُغِ٤ذ٣بد  ,األٓٞاط اُجؾش٣خ )  .ط٤ل. 2014 / ٢
صبٌضب  -:أؽىبي أسم١خ ٔؾؤد ػٓ رنبفش اٌم ٜٛاٌجبهٕ١خ  ٚاٌخبسع١خ ٓضبٍ  -:اُؾبكبد اُظذػ٤خ اُؾز٤خ أُطِخ ػِ ٠ؿٞس األسدٕ .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2007 / ٟط٘ق األشٌبٍ األسػ٤خ اُزبُ٤خ ٘ ( -:نجخ اٌذوٓ  .األٚد٠خ  ,إٌّؾذس اٌمبس, ٞاٌغشٚف ,
اٌّؾ١طبد  ,اٌزالي )  -:اٌغٛاة
أؽىبي أسم١خ غ١ش أفٍ١خ ( رؾبر١خ )
األٝد٣خ
اُغشٝف
اُزالٍ
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أؽىبي أسم١خ أفٍ١خ (ثٕ٠ٛ١خ)
ٛؼجخ اُذًٖ
أُؾ٤طبد
أُ٘ؾذس اُوبس١

عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2010 / ٟفٕف األؽىبي األسم١خ اٌٛاسدح ؽغت ِشارجٙب  ٚػٛاًِ ٔؾؤرٙب ؟
أؽىبي األسك

اٌّشرجخ

ػٛاًِ إٌؾؤح

ل١ؼبْ اٌّؾ١طبد

األ (٠ُٝأشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

لبسح أع١ب

األ ( ٠ُٝأشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

٘نجخ اٌذوٓ

اُضبٗ٤خ ( أشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

األٚد٠خ إٌٙش٠خ

اُضبُضخ ( أشٌبٍ ؿ٤ش أطِ٤خ )

ػٞآَ خبسع٤خ

دٌزب ٚاد ٞاٌّٛعت

اُضبُضخ ( أشٌبٍ ؿ٤ش أطِ٤خ )

عجبي اٌّٙال٠ب

اُضبٗ٤خ ( أشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ

اُضبُضخ ( أشٌبٍ ؿ٤ش أطِ٤خ )

ػٞآَ خبسع٤خ

ِشرفؼبد ٚعو أع١ب

اُضبٗ٤خ ( أشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

ؽٛك اٌّؾ١و اٌٙبدٞ

األ ( ٠ُٝأشٌبٍ أطِ٤خ )

ػٞآَ ثبؽ٘٤خ

ػٞآَ خبسع٤خ

عئاي  -:فٕف أؽىبي األسك اٌزبٌ١خ ؽغت ػٛاًِ ٔؾؤرٙب اٌ ٝػٛاًِ ثبهٕ١خ  ٚػٛاًِ خبسع١خ  ٚػٛاًِ رنبفش اٌمٛرِ ٓ١ؼب ؟
( عشف ٗشأ ػٖ ٛضح أسػ٤خ ,دُزب ٓ ,خشٝؽ ثشًبٗ , ٢عجخخ ِٓؾ٤خ ,اُؾبكبد اُظذػ٤خ أُطِخ ػِ ٠ؿٞس األسدٕ ٝ ,ادٜٗ ١ش) ١
ػٛاًِ خبسع١خ

ػٛاًِ ثبهٕ١خ

ػٛاًِ خبسع١خ  ٚثبهٕ١خ

دُزب  ,عجخخ ِٓؾ٤خ ٝ ,ادٜٗ ١ش ١عشف ٗشأ ػٖ ٛضح أسػ٤خ ٓ ٝخشٝؽ ثشًبٗ ٢اُؾبكبد اُظذػ٤خ أُطِخ ػِ ٠ؿٞس األسدٕ
 اٌزقٕ١ف اٌؼبَ ٌألؽىبي األسم١خ راد اٌّشرجخ اٌضبٌضخ رُ رقٕ١فٙب اٌ ٝصالصخ أٔٛاع ٘/ 2008 -: ٟف١ف ٟأروش أٔٛاع . ......
 -1أؽىبي إٌؾذ  ٢ٛ -:األشٌبٍ
 -2أؽىبي اسعبة  ٢ٛ -:األشٌبٍ األسػ٤خ اُز٢

 -3األؽىبي اٌّزجم١خ أٚ

األسػ٤خ اُز ٢ر٘شأ ٖٓ ػِٔ٤بد ؽذ
ٗشأد ػٖ رشاًْ ٓب ػِٔذ اُؼٞآَ اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤خ

اٌّزخٍفخ ٢ٛ:األشٌبٍ اُز٢

 ٝرؼش٣خ ُغطؼ األسع  ٖٓٝأٓضِزٜب
ػِ ٠رلش٣ـٞٓ ٖٓ ٚاد  ٖٓ ٝأٓضِزٜب  -:اٌغٛٙي

ػغضد ػٞآَ اُزؼش٣خ ٖٓ اَُ٘٤

 -:األٚد٠خ إٌٙش٠خ  ,إٌّخفنبد ,
اٌف١ن١خ ,اٌذٌزبٚاد ,اٌّشاٚػ اٌف١ن١خِ ,خبس٠و

ٜٓ٘ب  ٖٓ ٝأٓضِزٜب  -:أسامٟ

اٌىٛٙف  ٚاٌزغب٠ٚف اٌقخش٠خ.
اإلسعبة  ,رشاوّبد اٌشٚاعت اٌغٍ١ذ٠خ  ٚاٌجؾش٠خ

ث ٓ١األٚد٠خ ٚ .صاسٞ

ٚصاس 2014+ 2012 ٞرؼش٠ف/
اسعبثبد اٌٍٛط  ٚاٌىضجبْ اٌشٍِ١خٚ .صاس2011ٞ
أِضٍخ
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ؽز 2013+ 2015+ٞٛأِضٍخ

عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2012 ٟفٕف األؽىبي األسم١خ اٌزبٌ١خ -:
( اٌغٛٙي اٌف١ن١خ  ,اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ  ,اٌّشاٚػ اٌف١ن١خ  ,اسعبثبد اٌٍٛط  ,اٌّؾ١طبد  ,لبسح أع١ب ) .
أؽىبي اإلسعبة إٌٙشٞ

أؽىبي اإلسعبة اٌش٠ؾٟ

أؽىبي راد ِشرجخ أٌٝٚ

اُغ َٜاُل٤ؼ ٝ ٢أُشاٝػ اُل٤ؼ٤خ

ئسعبثبد اُِٞط  ٝاٌُضجبٕ اُشِٓ٤خ

أُؾ٤طبد  ٝهبسح أع٤ب

عئاي ٚصاس / 2016 ٞؽز -: ٞٛفشق ث ٓ١أؽىبي إٌؾذ  ٚاألؽىبي اٌّزجم١خ  ٚأؽىبي اإلسعبة ِٓ ؽ١ش ػبًِ إٌؾؤح ؟
عئاي ؿ 18ف ٟاٌىزبة  -:اػزّبدا ػٍ ٝاٌؾىً ؿ ِ 18برا ٠ؾذس ػٕذِب رزطٛس أؽىبي األسك األفٍ١خ أ ٚاٌجٕ٠ٛ١خ ؟
ؽ٤ش ٗالؽع ٖٓ اُشٌَ ص  18إٔ األشٌبٍ األسػ٤خ رزطٞس ئُ ٠أشٌبٍ صبٗ٣ٞخ رغٔ ٠أشٌبٍ ؿ٤ش أطِ٤خ  ٝرُي ثٔشاؽَ اُزبُ٤خ -:
ؽىً( أ) ٔ٣ضَ أؽىبي أسم١خ أفٍ١خ ٗبرغخ ػٓ ػٍّ١خ سفغ ( ؽشوخ عججٙب ل ٜٛثبهٕ١خ ) .
ؽىً (ة) ٔ٣ضَ أؽىبي صبٔ٠ٛخ رغّ ٝأؽىبي غ١ش أفٍ١خ ٗبرغخ ػٖ رؼشك األؽىبي األسم١خ األفٍ١خ ٌم ٜٛخبسع١خ ػٍّذ ػٍٝ
رمط١ؼٙب ٔٚؾزٙب .

اٌٛؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌضبٌش  (( -:اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزؼشف اٌ ٝاألؽىبي األسم١خ  ٚخقبئقٙب ))
 اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزؼشف اٌ ٝاألؽىبي األسم١خ  ٚخقبئقٙب ٚ -:صاس ٞف١ف2012 / ٟ
 -1اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ .

 -2اٌخشائو اٌطجٛغشاف١خ .

ٔ -4ظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف.GIS ٟ

 -3اٌقٛس اٌغ٠ٛخ .

ٔ -5ظبَ رؾذ٠ذ اٌّٛلغ اٌؼبٌّ.GPS ٟ

أٚال  -:اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ  -:رمغُ األؽىبي األسم١خ اٌز٠ ٟزُ دساعزٙب ( ؽغت أثؼبد٘ب ) اٌٛٔ ٝػّ٘ ٓ١ب -:
 -1أؽىبي أسم١خ ِؾذٚدح األثؼبد  ٢ٛٝ -:األشٌبٍ اُزٓ ٌٖٔ٣ ٢الؽظزٜب ٖٓ خالٍ اُذساعخ أُ٤ذاٗ٤خ ٖٓ أٓضِزٜب (-:اٌؾفش ,اٌضمٛة ,
األوٛاَ اٌشٍِ١خ  ,اٌّمبهغ اٌؼشم١خ ٌألٚد٠خ ,اٌّشاٚػ اٌف١ن١خ اٌقغ١شح  ,اٌّقبهت اٌجؾش٠خ  ٚإٌٙش٠خ,اٌغٛٙي اٌف١ن١خ ) .
 -2أؽىبي أسم١خ راد أثؼبد وج١شح  ٢ٛ -:األشٌبٍ األسػ٤خ اُز ٢ال رغزط٤غ ػ ٖ٤اإلٗغبٕ ئدساًٜب ًبِٓخ .
ُ زُي ٣غت االعزؼبٗخ ثؼذد ٖٓ اُٞعبئَ ُزؾو٤ن اٌشإ٠ب اٌؾّ١ٌٛخ  ٚاإلدسان اٌىبًِ ُٜز ٙاألشٌبٍ األسػ٤خ راد األثؼبد اٌُج٤شح .
عئاي ػًٍ  -:ال ٠زُ االعزغٕبء ػٓ اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ ٌذساعخ األؽىبي األسم١خ راد األثؼبد اٌىج١شح .
ط  -:ألٗ ٌٖٔ٣ ٚإٔ ٣زْ عٔغ أُؼِٓٞبد ٝاُؼ٘٤بد  ٝاُو٤بعبد ُجؼغ أعضاء اُشٌَ األسػ ٢صْ رؼٜٔٔ٤ب ٝثبُزبُ ٢ئدساى ٛز ٙاُشٌَ .
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صبٔ١ب  -:اٌخشائو اٌطٛثٛغشاف١خ  ٢ٛ -:خشائؾ رٔضَ ٓغٔٞػخ ٓ٘زخجخ ٖٓ ظبٛشاد عطؼ األسع اُطج٤ؼ٤خ  ٝاُجشش٣خ ٝكن ٓوب٤٣ظ
ًج٤شح رزشاٝػ ٖٓ  25000 : 1اٌ . 250000 : 1 ٝف١ف2015/ ٟ
 رزّ١ض اٌخشائو اٌطٛثٛغشاف١خ ثـ ٚ -:صاس ٞؽز2009 / ٞٛ
 -2خبف١خ رزّ١ض فٙ١ب ػٓ عبئش اٌخشائو  ٟ٘ ٚرّض ً١اٌجؼذ اٌضبٌش أ ٚاالسرفبع .

 -1اٌذلخ اٌىج١شح.

عئاي ػًٍ ٚ -:صاس ٞف١فٕ٘ -:2015 + 2010 / ٟبٌه ػاللخ ٚه١ذح ث ٓ١ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب  ٚاٌخشائو اٌطٛثٛغشاف١خ -:
اٌغٛاة  -:ألٕ ًَ شٌَ أسػٓ ُٚ ٢غبؽخ  ٝثؼذ صبُش كأطجؼ ٖٓ اُغ َٜػِ ٠أُخزض دساعخ ٛز ٙاألشٌبٍ ٝكن هٞاػذ ٓؼ٘٤خ
ٖٓ خالٍ اُخشائؾ اُطٞثٞؿشاك٤خ .
ِ الؽظخ ٘بِخ ٣ -:زْ رؾذ٣ذ اُجؼذ اُضبُش أ ٝاالسرلبع ك ٢اُخشائؾ اُطٞثٞؿشاك٤خ ٖٓ خالٍ خطٞؽ رغّ ٝخطٛه اٌىٕزٛس .
 خطٛه اٌىٕزٛس  ٢ٛ -:خطٞؽ ٤ٔٛٝخ رظَ ث ٖ٤ػذد ال ٓؾذٝد ٖٓ اُ٘وبؽ أُزغب٣ٝخ ك ٢االسرلبع ػٖ ٓغز ٟٞصبثذ ٞٛ ٝ
ٓغز ٟٞعطؼ اُجؾش ٚ .صاس ٞؽز2014 / ٞٛ
 اٌفبفً اٌشأع ٢ٛ -: ٟأُغبكخ اُشأع٤خ ث ًَ ٖ٤خؾ ً٘زٞس ٝآخش  ٢ٛ ,راد هٔ٤خ صبثزخ ك ٢اُخش٣طخ اُٞاؽذح ٌُٜ٘ ٝب ٓزـ٤شح ٖٓ
خش٣طخ ئُ ٠أخش ٝ , ٟوٍّب فغش ِم١بط اٌخش٠وح ٠ضداد اٌفبفً اٌشأعٚ .ٟصاس ٞف١ف2014 / ٟ
ّ٠ ىٓ ؽغبة اٌفبفً اٌشأع ِٓ ٟخالي اٌّؼبدٌخ ا٢ر١خ-:

اٌفبفً اٌشأع= ٟ

اٌفشق ث ٓ١خط ٟوٕزٛس سئ١غِ ٓ١١ززبثؼٓ١
ػذد اٌخطٛه ثّٕٙ١ب (ْ) 1 +

ِضبي  -:أؽغت ِمذاس اٌفبفً اٌشأع ٟف ٟاٌؾىً اٌّغبٚس -:

اٌفبفً اٌشأع= ٟ
=
=

اٌفشق ث ٓ١خط ٟوٕزٛس سئ١غِ ٓ١١ززبثؼٓ١
ػذد اٌخطٛه ثّٕٙ١ب (ْ) 1 +
( ) 1 + 4 ( ÷ ) 100 – 150
50

÷

= 5
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 اٌمٛاػذ اٌشئ١غ١خ ٌٍزؼشف ػٍ ٝاألؽىبي األسم١خ ِٓ خالي خطٛه اٌىٕزٛس -:
 -1رأخز خطٞؽ اٌُ٘زٞس اُز ٢رٔضَ أِ ١شرفغ اٌؾىً اٌؾٍم ٟاٌّغٍك  ٚرزضا٠ذ
ل ُ١االسرفبػبد ٔؾ ٛاٌذاخً ( اُزالٍ  ٝاُٜؼبة  ٝأُخبس٣ؾ اُجشًبٗ٤خ ) .
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ِالؽظخ ٘بِخ  ٢ٛ ٕ -:ػذد خطٞؽ
اٌُ٘زٞس اُلشػ٤خ  ٝهذ رٌ 4 ٕٞأ ٝرٌ9ٕٞ
أ ٝرٌ ٕٞطلش .

 -2رأخز خطٞؽ اٌُ٘زٞس اُز ٢رٔضَ إِٔ ١خفل اٌؾىً اٌؾٍم ٟاٌّغٍك  ٚرزٕبلـ
ل ُ١االسرفبػبد ٔؾ ٛاٌذاخً أُ٘خلؼبد  ٝاألؽٞاع ثبخزالف أٗٞاػٜب ) .

 -3رأخز خطٞؽ اٌُ٘زٞس اُز ٢رّضً أٚد٠خ ٔٙش٠خ أ ٚأسام ٟثٓ١
األٚد٠خ اٌؾىً  7أ-: 8 ٚ
عئاي  -:و١ف ّ٠ىٓ اٌزؼشف ػٍ ٝاألٚد٠خ إٌٙش٠خ  ٚاألسامٟ
ث ٓ١األٚد٠خ ِٓ خالي خطٛه اٌىٕزٛس ؟ ؽز2014 / ٞٛ
اٌغٛاة  -:كارا ًبٕ رشه ْ٤خطٞؽ اٌُ٘زٞس ٠زضا٠ذ ٔؾ ٛاٌخبسط دٍ
رُي ػِٚ ٠ادٙٔ ٞش. ٞ
  ٝئرا ًبٕ رشه ْ٤خطٞؽ اٌُ٘زٞس ٠زٕبلـ ٔؾ ٛاٌخبسط دٍ رُيػِ ٠أسام ٟث ٓ١األٚد٠خ .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2008 / ٞٛفغش  ٚعٛد خطٛه اٌىٕزٛس ؽذ٠ذح اٌزؼشط أِ ٚغٕٕٗ وّب ف ٟاٌؾىً اٌّغبٚس ؟
اٌغٛاة ٝ -:عٞد اُخطٞؽ اٌُ٘زٞس٣خ ِزؼشعخ ٣ذٍ ػِ ٠ؽذح اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ
(اُ٘ؾذ ٝاُزؼش٣خ ) فبٌؼبًِ ل ٚ ٞٛاٌقخش مؼ١ف ٓغزغ٤ت ُزأص٤ش اُؼبَٓ .
 أٓب أرا ًبٗذ اُخطٞؽ اٌُ٘زٞس٣خ غ١ش ِزؼشعخ ك٤ذٍ ػِ ٠أْ ؽذح اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خِٕخفنخ فبٌؼبًِ مؼ١ف  ٚاٌقخش ل ٞٛؿ٤ش ٓغزغ٤ت ُزأص٤ش اُؼبَٓ .
عئاي ٚصاس ٞف١فٚ -: 2011 /ٟمؼ اٌؼاللخ ث ٓ١أؽىبي خطٛه اٌىٕزٛس  ٚؽذح اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ ؟
اٌغٛاة ٝ -:عٞد اُخطٞؽ اٌُ٘زٞس٣خ ِزؼشعخ ٣ذٍ ػِ ٠ؽذح اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ فبٌؼبًِ ل ٚ ٞٛاٌقخش مؼ١ف ٓغزغ٤ت ُزأص٤ش
اُؼبَٓ ’  ٝأرا ًبٗذ اُخطٞؽ اٌُ٘زٞس٣خ غ١ش ِزؼشعخ ك٤ذٍ ػِ ٠أْ ؽذح اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ ِٕخفنخ فبٌؼبًِ مؼ١ف  ٚاٌقخش
ل ٞٛؿ٤ش ٓغزغ٤ت ُزأص٤ش اُؼبَٓ .
عئاي ِمزشػ  ٌٛ -:وبْ رؤص١ش اٌؼبًِ مؼ١ف  ٚاٌقخش مؼ١ف ف ًٙرزؼشط خطٛه اٌىٕزٛس ؟ اٌغٛاة  -:ال  ,ألٕ ٗشبؽ اُؼِٔ٤بد
اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤خ ( اُ٘ؾذ ٝاُزؼش٣خ) ػؼ٤لخ  ٝاُظخٞس ػؼ٤لخ فبٌزؤص١ش ػٍٙ١ب ٠ىِ ْٛؾذٚد كال رٌ٘ٛ ٕٞبُي رؼشعبد ٝاػؾخ.
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عئاي ٚصاس ٞؽز + 2012 ٞٛف١ف -: 2013 ٟأدسط األؽىبي أدٔبٖ  ,صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌ١خ -:
ٓ -1برا ٔ٣ضَ ًال ٖٓ اُشٌَ ( أ )  ٝاُشٌَ ( ة )  ٝاُشٌَ ( ط )  ٝاُشٌَ ( د ) ؟
ٓ -2ب ٓوذاس اُلبطَ اُشأع ٢ألشٌبٍ ( أ  ,ة ,ط  ,د ) ؟

اٌؾىً ( ة )

اٌؾىً ( أ )
اٌغٛاة -:

اٌغٛاة -:

اٌغٛاة -:

اٌغٛاة -:
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صبٌضب  -:اٌقٛس اٌغ٠ٛخ ٗ -:غجخ اٌزذاخً اٌط ٌٟٛث ٖ٤اُظٞس اُغ٣ٞخ أُِزوطخ رجِؾ  ٖٓ %60رلبطَ اُظٞسح اُغبثوخ أ ٝاُالؽوخ .
 اٌغز١شٛ٠عىٛة  ٞٛ -:اُغٜبص اُز ١رزْ ٖٓ خالُ ٚاٌشإ٠خ اٌّغغّخ ُألشٌبٍ األسػ٤خ ( أ ٞثبألثؼبد اٌضالس )ك ٢اُظٞس اُغ٣ٞخ .
 أثشص ِب رمذِٗ اٌقٛس اٌغ٠ٛخ ٌٍزؼشف ػٍ ٝاألؽىبي األسم١خ  ٚخقبئقٙب  -:ؽز + 2013 / ٞٛؽز2015 /ٞٛ
 -1اُزؼشف أُجبشش ػِ ٠األشٌبٍ األسػ٤خ ثـغ اُ٘ظش ػٖ أثؼبدٛب  -2 .اُزؼشف ػِ ٠ػذد رٌشاس اُشٌَ األسػ ٢ث٘لظ أُ٘طوخ.
-3اُزؼشف ػِ ٠ثؼغ اُخظبئض اُو٤بع٤خ ُِشٌَ األسػٓ ٢ضبٍ ( -:اٌطٛي  ٚاٌؼشك  ٚاٌّغبؽخ ٚاالسرفبع ٚاالٔؾذاس ٚاالرغبٖ) .
ٓ -4ؼشكخ ٗٞػ٤خ ٓٞاد اُغطؼ أٌُٗٞخ ُِشٌَ األسػ. ٢
ٓ -5ؼشكخ اُزطٞس اُز٣ ١طشأ ػِ ٠اُشٌَ األسػ ٢ػ٘ذ ٓوبسٗخ طٞسرُ٘ ٖ٤لظ اُشٌَ اُزوطزب ك ٢ربس٣خٓ ٖ٤خزِل. ٖ٤
ساثؼب ٔ -:ظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف ٞٛ -: GIS ٟثشٗبٓظ ك ٢اُؾبعٞة ٜ٣زْ ثادخبٍ  ٝرخض ٖ٣اُج٤بٗبد اُغـشاك٤خ أ ٝاُخشائؾ
ٓٝؼِٓٞبرٜب اُٞطل٤خ  ٝاُشثؾ ثٜ٘٤ب صْ رؾِٜ٣ٞب ئُ ٠ث٤بٗبد راد كبئذح رٞكش اُٞهذ ٝاُغٜذ .
 أّ٘١خ ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف -: ٟثٕبء ِب ٠ؼشف ثّٕبرط اسرفبع األسك ا١ٌ٢خ (  ٚ )DEMرم َٛفىشرٙب ػٍ-: ٝ
( ئدخبٍ خطٞؽ اٌُ٘زٞس ئُ ٠ثشٗبٓظ ٗظبّ أُؼِٓٞبد اُغـشاك ٢صْ كزؼ عذ ٍٝاُج٤بٗبد اُٞطل٤خ  ٝرذ ٖ٣ٝاالسرلبػبد اُخبطخ
ثخطٞؽ اٌُ٘زٞس  ٖٓٝخالٍ أٝآش خبطخ  ٌٖٔ٣ؽِت ثٕبء إٌّٛرط ٌ١ظٙش اٌجؼذ اٌضبٌش ُخطٞؽ اٌُ٘زٞس ) .
عئاي  -:أروش اٌّقبدس اٌزّ٠ ٟىٓ االعزؼبٔخ ثٙب ػٕذ ثٕبء لبػذح ث١بٔبد ٌألؽىبي األسم١خ  .ف١ف2011 / ٟ
 -1اٌذساعخ اٌّ١ذأ١خ .

 -3اٌقٛس اٌغ٠ٛخ .

 -2اٌخشائو اٌطٛثٛغشاف١خ .

 -4اٌقٛس اٌفنبئ١خ .

عئاي  -:أروش ِّ١ضاد ّٔٛرط اسرفبع األسك ا١ٌ٢خ ف ٟاٌزؼشف ػٍ ٝاألؽىبي األسم١خ  -:ف١ف + 2009/ٟؽز. 2011/ ٞٛ
 -1رؾو٤ن سؤ٣خ اُشٌَ األسػًٔ ٢ب  ٞٛػِ ٠اُطج٤ؼخ.

 -2ئٌٓبٗ٤خ اُشعْ أُِ ٢ُ٥وبؽغ اُزؼبس٣غ٤خ .

 -3اُؾغبثبد ا٤ُ٥خ ُذسعبد االٗؾذاس ٝارغبٛبرٜب .

 -4اُؾغبثبد ا٤ُ٥خ ُِٔغبؽبد .

 عٍج١بد ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ  -1 -:اسرلبع أصٔبٜٗب .

ٝ

 -2اسرلبع أصٔبٕ اُجشآظ اُوبئٔخ ػِ ٠ر٘ل٤زٛب .

خبِغب ٔ -:ظبَ رؾذ٠ذ اٌّٛلغ اٌؼبٌّٗ ٞٛ -:GPS ٟظبّ ٣غزخذّ ك ٢رؾذ٠ذ أٔ ٞمطخ ػِ ٠عطؼ األسع ئُ ٠عبٗت رؾذ٣ذ اسرفبػٙب
 ٝئؽذاص١برٙب ٓغ اِىبٔ١خ رخض ٓ٠ئؽذاص٤بد أُٞاهغ اُز ٢رْ سطذٛب  .ف١ف + 2013 / ٟؽز2015 / ٞٛ
 و١ف١خ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ ِٓ لجً ٔظبَ  -: GPSثبالػزٔبد ػٍ ٝاأللّبس اٌقٕبػ١خ ؽ٤ش رشعَ أشبساد ٣غزوجِٜب أُغزوجَ  ٝخالٍ
ؽغبثبد ٓؼوذح ٣زْ رؾذ٣ذ ٓٞهغ اُ٘وطخ اُز٣ ٢وق كٞهٜب اُشاطذ .
 فٛائذ ٔظبَ ٓ -1 -: GPSغؼ أشٌبٍ األسع اُظـ٤شح ٝسعٜٔب ػِ ٠خشائؾ  - 2 .رؾذ٣ذ اُؼ٘٤بد اُز ٢رْ عٔؼٜب ٖٓ أُ٤ذإ .
 – 3رؾذ٣ذ ه٤بعبد أثؼبد األشٌبٍ األسػ٤خ .

 -4رؾذ٣ذ دسعبد االٗؾذاس ثطش٣وخ ؿ٤ش ٓجبششح  .ف١ف2014 / ٟ
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اٌٛؽذح األٌٝٚ

ٚؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌشاثغ ( -:اٌزغ٠ٛخ )
 اٌزغ٠ٛخ ٓ :غٔٞػخ اُزـ٤شاد اُز ٢رظ٤ت اُـالف اُظخش ١ػ٘ذ رؼشػُِٜٞ ٚاء أ ٝأُبء أ ٝدسعخ اُؾشاسح أ ٝاُغِ٤ذ أٝ
اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ٖٓ خالٍ ػِٔ٤بد ٓؼ٘٤خ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رؾطٚ ُ١اراثخ طخٞس اُوششح األسػ٤خ أ ٝاؽذاس رغ١شاد فٟ
ِؾزٛا٘ب اٌّؼذٔ ٟأ ٚف ٟؽىٍٙب  .ف١ف + 2007/ ٟؽز2015 /ٞٛ
 رٕمغُ ػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ اٌ ٝلغّّ٘ ٓ١ب  -1 -:اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ .
ػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ

 -2اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ىٟح أ ٚاٌطج١ؼ١خ .

اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ (اٌطج١ؼ١خ)

اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ

٘ ٟػٍّ١خ رفز١ذ أ ٚرىغ١ش اٌقخٛس د ْٚاؽذاس

٘ ٟرؾٍ ً١أ ٚرآوً أ ٚاراثخ اٌقخٛس ٚ

اٌفشق ث ٓ١اٌؼٍّ١زٓ١
رغ١ش ػٍ ٝاٌزشو١ت اٌّؼذٔ ٟأ ٚاٌى١ّ١بئ. ٟ

رئد ٞاٌ ٝاؽذاس رغ١ش ف ٟاٌزشو١ت اٌّؼذٔ.ٟ

أٚال  -:اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ( اٌطج١ؼ١خ )  ٢ٛ -:ػِٔ٤خ رؾط ُ١أ ٚرىغ١ش اُظخش أٌُ٘شق ُِـالف اُغ ١ٞثلؼَ ػٛاًِ هج١ؼ١خ
د ْٚأْ ٠طشأ رغ١ش ػٍ ٝاٌّؾز ٜٛاٌّؼذٌٍٔ ٟقخش(رـ٤ش شٌِٚ )٢صاس ٞف١ف. 2012 / ٟ
 اٌطشق ( اٌؼٍّ١بد ) اٌز ٟرزُ ثٙب اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ف ٟاٌطج١ؼخ  -:ف١ف2010 / ٟ
 -2رغّذ اٌّبء داخً اٌّفبفً اٌقخش٠خ .

 -1رغ١ش أؽغبَ اٌقخٛس ثزؼبلت اٌٍٚ ً١إٌٙبس .

 -3اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ىٟح ثزؤص١ش اٌىبئٕبد اٌؾ١خ .
 -1رغ١ش أؽغبَ اٌقخٛس ثزؼبلت اٌؾشاسح ٚاٌجشٚدح ( فغش ؽز٣ -: ) 2016 / ٞٛإد ١االخزالف ك ٢دسعبد اُؾشاسح ُ٤ال ٜٗٝبسا
شزبءا ٝط٤لب ئُ ٠رّذد اٌقخٛس ٚرمٍقٙب ٝألٕ اٌقخٛس سد٠ئخ اٌزٛف ً١كإٔ األعضاء اٌؼٍ٠ٛخ أُٞاعٜخ ُإلشؼبع اُشٔغ٢ٛ ٢
اُز ٢رزؼشك ٌٍزغخ ٓ١كززٔذد خالفب ٌألعضاء اٌغفٍ١خ اُز ٢رجو ٠ثؼ٤ذا ػٖ اُزٔذد ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠أغالؿ اٌغضء اٌؼٍ ٖٓ ٞٛاُظخش
٣ ٝغٔ ٠رُي ثزمؾش اٌقخٛس .
 رؼزّذ وفبءح ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝوال ِٓ  -1 -:اخزالف ٓؼبَٓ رٔذد ًَ ٓؼذٕ ك ٢اُظخش ػٖ ا٥خش  -2 .اخزالف أُٞإ أُؼبدٕ
اُز ٢رٌزغت ٓوبد٣ش ٓخزِلخ ٖٓ اإلشؼبع اُشٔغ. ٢
٠ ؾزذ أصش ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ف ٟإٌّبهك اٌز ٟرزّ١ض ثبسرفبع اٌّذ ٜاٌؾشاس ٞاٌٚ ِٟٛ١اٌفقٍ. ٟ
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 -2رغّذ اٌّ١بٖ ث ٓ١اٌّفبفً اٌقخش٠خ ٣ -:ذخَ ٓبء أُطش ئُ ٠اٌؾمٛق ف ٟاٌقخٛس
( ػٕذ ٚعٛد ؽمٛق ٚفٛافً فٌٕ ُٙغبػ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ) ِٔ٣ٝإٛب ٝ ,ػ٘ذٓب ر٘خلغ
دسعبد اُؾشاسح ئُٓ ٠ب د ٕٝاُظلش ٣زغٔذ ٛزا أُبء٣ ٝ .زؾ ٍٞئُ ٠عِ٤ذ  ٖٓ,أُؼِ ّٞإٔ
رغٔذ أُبء ٣إد ١ئُ ٠اصد٣بد ؽغٔ ٚؽٞأُٓ ( 9%) ٢ب ٣خِن رُي ػـطب ًا ٣ظَ ئُ٠
ً 250ـْ 2ّ/ػِ ٠عٞاٗت اُشوٞم ك٤ؾطٔ ٌٖٔ٣ ٝ ٚإٔ ٣ضداد اُؼـؾ ئرا ٝطِذ دسعخ اُؾشاسح –  ( .22فغش ؽز.) 2009 /ٞٛ
عئاي ؿ  -: 32و١ف رفغش ٔؾبه اٌزغ٠ٛخ ثزؤص١ش رؼبلت اٌؾشاسح ٚاٌجشٚدح ف ٟإٌّبهك اٌغبفخ اٌز ٟرمغ ف ٟاٌؼشٚك اٌّذاس٠خ
ٚأؼذاَ اٌزغ٠ٛخ ثفؼً رغّذ اٌّ١بٖ داخً اٌؾمٛق ؟
اٌغٛاة  -:ألٕ ٖٓ ششٝؽ اُزغ٣ٞخ ثلؼَ ػِٔ٤خ اُزغٔذ ٝعٞد أُ٤بٛٝ ٙزا اُششؽ ؿ٤ش ٓٞعٞد ك ٢أُ٘بؽن اُغبكخ .
 -3اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ثزؤص١ش اٌىبئٕبد اٌؾ١خ -:
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2014 / ٟفغش رٍؼت إٌجبربد  ٚاٌؾٛ١أبد ٚاإلٔغبْ دٚسا دٚسا ِّٙب ف ٟػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ؟
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2011 /ٟفغش رٍؼت إٌجبربد دٚسا ِّٙب ف ٟػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ىٟح ؟
اٌغٛاة  -:ألٕ عزٚس إٌجبربد رغزط٤غ اٌزٛغً ف ٟأفغش اٌّفبفً اٌقخش٠خ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رفى١ه اٌقخٛس  ٚامؼبفٙب ًزُي رِؼت
اُغزٝس أُ٤زخ ٗلظ اُذٝس  ,كؼ٘ذٓب رزشجغ اُغزٝس ثبُٔبء ٣ضداد ؽغٜٔب ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠ص٣بدح اُؼـؾ ػِ ٠اُظخٞس  ٝرؾطٜٔ٤ب ٝ .
ًزُي ٠نبف دٚس وً ِٓ اإلٔغبْ  ٚاٌؾٛ١أبد اٌؾبفشح ف ٟرؾط ُ١اٌقخٛس .
 أؽىبي اٌؾطبَ اٌقخش ٞاٌزٕ٠ ٞؾؤ ػٓ ػٍّ١خ اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ىٟح ؟ (أروش ؽز)2010 / ٞٛ
ػ -3إٌّو اٌىزٍ٠ ٟى ْٛػٍ١٘ ٝئخ وزً فخش٠خ .
ػ -1إٌّو اٌؾجج. ٟ

ػ -2اٌزمؾش ؽ١ش ٠ى ْٛؽطبَ ػٍ١٘ ٝئخ لؾٛس رؾجٗ لؾٛس اٌجقً .

ػ -4اٌؾظب٠ب ؽ١ش ٠ى ْٛاٌؾطبَ را صٚا٠ب فبٌقخٛس رزؾطُ ػٍ١٘ ٝئخ ؽغبسح راد ؽٛاف ؽبدح .

عئاي ٚصاس ٞؽز-: 2013 + 2009+ 2007ٞٛ
 -1أرًش أشٌبٍ أٗٔبؽ اُؾطبّ اُظخش ١ك ٢اُشٌَ ( )1,2,3,4؟
ٓ -2ب ٗٞع اُزغ٣ٞخ اُز ٢أدد ئُٛ ٠ز ٙاألشٌبٍ ٖٓ اُؾطبّ اُظخش ١؟
 َٛ-3أُؾز ٟٞأُؼذُٜٗ ٢ز ٙاألشٌبٍ رخزِق ػٖ ٓؾز ٟٞاُظخٞس
األطِ٤خ اُزٗ ٢شأد ٜٓ٘ب ؟  -2اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  -3ال .
ٓ-4ب اُز٣ ١ؾذد شٌَ اُؾطبّ اُظخش ١اُ٘برظ ػٖ اُزغ٣ٞخ؟
ٔغ١ظ اٌقخش .
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صبٔ١ب  -:اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ  ٢ٛ -:ػِٔ٤خ رؾًٍ اٌقخٛس ٚرآوٍٙب ٗز٤غخ رفبػالد و١ّ١بئ١خ رؾذس ث ٖ٤أُؼبدٕ أٌُٗٞخ ُِظخش ٝ
اُؼ٘بطش اُغ٣ٞخ ٓضَ األًغغٝ ٖ٤صبٗ ٢أًغ٤ذ اٌُشثٝ ٕٞثخبس أُبء فٕ١زظ ِٛاد فخش٠خ عذ٠ذح رخزٍف ف ٟخقبئقٙب ػٓ اٌقخش
األفٍ . ٟف١ف. 2011 / 2008 / ٟ
 اٌطشق ( اٌؼٍّ١بد ) اٌز ٟرزُ ثٙب اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ ف ٟاٌطج١ؼخ  -:ف١ف( 2013 / ٟأروش)
 -1اإلراثخ .

 -3ػٍّ١بد اٌزّ١ئ ( األِب٘خ ) .

 -2األوغذح .

 -1اإلراثخ  -:رخزِق دسعخ ئراثخ اُظخٞس كٜ٘بُي ِؼبدْ رزٚة ف ٟاٌّبء ِجبؽشح ٓضَ األٓالػ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُٞاد  ,ثٔ٘٤ب ٠زٚة
اٌمغُ ا٢خش ِٓ اٌّؼبدْ ثؼذ رؾ ٍٞأُ٤ب ٙئُ ٠اٌّطش اٌؾّن. ٟ
عئاي  -:ػًٍ ٠ -:زٚة لغُ ِٓ اٌّؼبدْ ثؼذ رؾٛي اٌّ١بٖ اٌ ٝاٌّطش اٌؾّن ٟ؟ ِمزشػ
اٌغٛاة  -:ألٕ ٗبرظ رلبػَ أُبء  ٌّٕٞ ٣ CO2 ٝؽٔغ اٌُشث٤ٗٞي اُز٣ ١ض٣ذ رشً٤ضٓ ٙغ ٓشٝس ٙثٔغبٓبد اُزشثخ أُِ٤ئخ ثـٝ CO2
ثبُزبُ٣ ٢ضداد كؼبُ٤خ ٛز ٙاُؾٔغ اُز٣ ١ؼَٔ ػِ ٠ئراثخ اُظخٞس اٌُِغ٤خ  ٝثؼغ ٓؼبدٕ اُظخٞس اُ٘بس٣خ .
ِ الؽظخ ٘بِخ  -:ر٘زشش ٛز ٙاُؼِٔ٤خ ك ٢أُ٘بؽن اُشؽجخ راد اُظخٞس اٌُِغ٤خ .
*ػٍّ١خ اإلراثخ ٌٍقخٛس اٌىٍغ١خ  -:اُظخٞس اٌُِغ٤خ ٣زٞاعذ كٜ٤ب ػ٘بطش أُؼ٘٤غٝ ّٞ٤اٌُبُغٝ ّٞ٤اُظ ّٞ٣ٞػِ٤ٛ ٠ئخ ًشثٗٞبد ال
رزٝة ك ٢أُبء ٝػ٘ذٓب ٣غوؾ ػِٜ٤ب أُطش اُؾٔؼٓ( ٢بء ٣ )CO2 +وCO2 ّٞثزؾِٜ٣ٞب ئُ ٠ثٌ٤شثٗٞبد اُز ٢رزٝة ثبُٔبء ثغُٜٞخ .
 – 2األوغذح  ٞٛ -:أرؾبد ػ٘ظش األًغغ ٖ٤ك ٢أُبء أ ٝك ٢اُـالف اُغٓ ١ٞغ

ِشوجبد اٌؾذ٠ذ  ٚاٌّغٕ١غ ٚ َٛ١إٌؾبط

أُٞعٞد كٓ ٢ؼبدٕ اُظخٞس ٓٔب ٣إد ١ئُٗ ٠شأح ٗٞع عذ٣ذ ٝػـ٤ق ٖٓ اُظخٞس .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2016/ ٞٛئػؾ ٓضبُ ٖ٤ػِٓ ٠ؼبدٕ رزؾذ ٓغ األًغغ ٖ٤رٌٓ ٕٞؼبدٕ عذ٣ذٚ . ٙصاس/ 2016 ٞؽز. ٞٛ
ِالؽظخ ٘بِخ ٠ -:غبػذ ػٍ ٝأٔزؾبس ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ً -1 -:ضشح ٝعٞد ػ٘بطش اُؾذ٣ذ ك ٢طخٞس اُوششح األسػ٤خ .
 -2ص٣بدح األًغغ ٖ٤ك ٢اُـالك ٖ٤أُبئ ٝ ٢اُغ. ١ٞ
عئاي ٚصاس ٞف١فٚ -: 2008 / ٟمؼ أصش ػٍّ١خ األوغذح اٌز ٟرؾذس ػٍ ٝفخٛس األسك ؟
اٌغٛاة  -:أرؾبد ػ٘ظش األًغغ ٖ٤ك ٢أُبء أ ٝك ٢اُـالف اُغٓ ١ٞغ ٓشًجبد اُؾذ٣ذ  ٝأُـ٘٤غ ٝ ّٞ٤اُ٘ؾبط أُٞعٞد كٓ ٢ؼبدٕ
اُظخٞس ٓٔب ٣إد ١ئُٗ ٠شأح ٗٞع عذ٣ذ ٝػـ٤ق ٖٓ اُظخٞس  ٝص٣بدح ٗغجخ األًغغٓ ٝ ٖ٤شًجبد اُؾذ٣ذ ٣ض٣ذ ٖٓ ػِٔ٤خ األًغذح .
 -3ػٍّ١بد اٌزّ١ئ ( اإلِب٘خ )  -:ئرؾبد أُبء أ ٝثخبسٓ ٙغ ثؼغ ٓؼبدٕ اُظخٞس ٓٔب ٣إد ١ػِ ٠ص٣بدح ؽغٜٔب ُ٤ظَ ئُ ٠مؼفٟ
ؽغُ اٌقخش األفٍ٣ٝ , ٟإد ١ص٣بدح ؽغْ اُظخش ئُ ٠ص٠بدح اٌنغو ػِٓ ٠ؼبدٕ اُظخٞس أُغبٝسح  ٝثبٌزبٌ ٟرىغ١ش٘ب .
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ِضبي  -:إتحاد االنهيدرات مع الماء لليكو الجبس ٚ .صاس ٞؽز (2016 + 2006/ ٞٛرؼش٠ف اٌزّ١ئ ِغ روش ِضبي ) .
عئاي  -:ػًٍ ٛ٠ -:عذ ػاللخ ث ٓ١ػٍّ١خ اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚػٍّ١خ اٌزّ١ئ ؟
اٌغٛاة ٣ -:زٔضَ رُي ك ٢آُ٤خ اُزأص٤ش ًٔب ك ٢اُشٌَ أُغبٝس ؽ٤ش
٣إد ١ص٣بدح ؽغْ اُطجوخ اُٞعط ( ٠ثغجت رفبػٍٙب ِغ اٌّبء ٚ
اعزغبثزٙب ٌٍزّ١ئ ) ئُ ٠ص٣بدح اُؼـؾ ػِ ٠اُطجوز2 ٝ 1 ٖ٤
( هجمبد غ١ش ِغزغ١جٗ ٌٍزّ١ئ ) ثبُزبُ ٢رؾطّٙب ِىبٔ١ى١ب .
 اٌؼٛاًِ اٌز ٟرئصش ػٍ ٝاٌزغ٠ٛخ ِٕ ٚبهك أزؾبس٘ب ٚ( -:صاس ٞؽز 2010 / ٞٛأروش )
 -1إٌّبؿ .

 -3أؾذاس عطؼ األسك .

 -2أٔٛاع اٌقخٛس  ٚرشاو١جٙب .

 -4اٌضِٓ .

أٚال -:أصش إٌّبؿ ف ٟػٍّ١خ اٌزغ٠ٛخ  -:اٌؾشاسح ٚاألِطبس ٘ ٟأُ٘ ػٕبفش إٌّبؿ رؤص١شا ػٍ ٝاٌزغ٠ٛخ .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2012 / ٟفغش اسرجبه ؽذح ػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ اٌّىبٔ١ى١خ  ٚاٌى١ّ١بئ١خ ِٓ ِٕطمخ اٌ ٝأخش ٜثبٌّٕبؿ ؟
اٌغٛاة  -:ر٘شؾ اُزغ٣ٞخ أٌُبٗ٤ٌ٤خ ك ٢إٌّبهك اٌغبفخ ثغجت ًجش اٌّذ ٜاٌؾشاسٓ , ٞضِٔب ر٘شؾ ك ٢إٌّبهك اٌجبسدح .
ؽٔ٘٤ب ر٘شؾ اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ك ٢أُ٘بؽن اٌؾبسح اٌشهجخ .
 رظ٘ق اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ئُ ٠صالس دسعبد ؽذ٠ذح ِ ,ؼزذٌخ  ,مؼ١فخ
عئاي ٚصاس ٞؽز ًٕٞ -: 2015 / ٞٛرؼٔٔ٤ب رشثؾ ك ٚ٤اُؼالهخ ث ٖ٤شذح
اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ  ٖٓ ًَٝدسعبد اُؾشاسح  ٝاألٓطبس ٓٝ,ب ٗٞع اُؼالهخ
اُز ٢رشثؾ ثٜٔ٘٤ب؟ اٌغٛاة  -:وٍّب اسرفؼذ دسعخ اٌؾشاسح ٚاصدادد
األِطبس رضداد اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ ٛٔ ٚع اٌؼاللخ هشد٠خ.
 رظ٘ق اُزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ئُ ٠صالس دسعبد ؽذ٠ذح ِ,ؼزذٌخ مغ١فخ.
عئاي ٚصاس ٞؽز ًٕٞ -: 2014 / ٞٛرؼٔٔ٤ب رشثؾ ك ٚ٤اُؼالهخ ث ٖ٤شذح
اُزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ  ٖٓ ًَٝدسعبد اُؾشاسح  ٝاألٓطبس ٓٝ,ب ٗٞع
اُؼالهخ اُز ٢رشثؾ ثٜٔ٘٤ب ؟ اٌغٛاة  -:وٍّب أخفنذ دسعخ اٌؾشاسح ٚ
اصدادد األِطبس رضداد اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٛٔ ٚع اٌؼاللخ ػىغ١خ .
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عئاي ٚصاس / 2012 ٞؽز 2014 + ٞٛؽز -: ٞٛأدسط اٌؾىٍ ٓ١اٌزبٌ , ٓ١١صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ-: ٗ١

ط  ٚاٌّؼذي اٌغٌٕ ٞٛألِطبس  ٍُِ 1000؟
 -1ف ٟاٌؾىً ( أ ) ِب دسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ فِٕ ٟطمخ دسعخ ؽشاسرٙب ْ 10
اٌغٛاة  -:إٌّطمخ سلُ (  ) 2ف ٟاٌؾىً أ دسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ ِزٛعطخ .
ط  ٚاٌّؼذي اٌغٌٕ ٞٛألِطبس ٍُِ 1000؟
 -2ف ٟاٌؾىً ( ة) ِب دسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ فِٕ ٟطمخ دسعخ ؽشاسرٙب ْ 10
اٌغٛاة  -:إٌّطمخ سلُ (  )3ف ٟاٌؾىً ة دسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ مؼ١فخ .
ط  ٚاٌّؼذي اٌغٌٕ ٞٛألِطبس  ٍُِ 500؟
 -3ف ٟاٌؾىً (أ) ِب دسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ فِٕ ٟطمخ دسعخ ؽشاسرٙب ْ 10 -
اٌغٛاة  -:إٌّطمخ سلُ ( )1ف ٟاٌؾىً أ  ٚدسعخ ؽذح اٌزغ٠ٛخ مؼ١فخ .
 -4ف ٟأ ٞإٌّبهك رٕؾو وال ِٓ اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚاٌى١ّ١بئ١خ ؟
اٌغٛاة -:ر٘شؾ اُزغ٣ٞخ أٌُبٗ٤ٌ٤خ ك ٢إٌّبهك اٌغبفخ ثغجت ًجش اٌّذ ٜاٌؾشاسٓ , ٞضِٔب ر٘شؾ ك ٢إٌّبهك اٌجبسدح .
ؽٔ٘٤ب ر٘شؾ اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ك ٢أُ٘بؽن اٌؾبسح اٌشهجخ .
ِ -5ب ٔٛع اٌؼاللخ ث ٓ١ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚوً ِٓ (دسعبد اٌؾشاسح  ٚوّ١خ األِطبس ) ؟
ِ -6ب ٔٛع اٌؼاللخ ث ٓ١ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ  ٚوً ِٓ (دسعبد اٌؾشاسح  ٚوّ١خ األِطبس) ؟

اٌغٛاة  -:ػاللخ ػىغ١خ .
اٌغٛاة  -:ػاللخ هشد٠خ .

صبٔ١ب -:أٔٛاع اٌقخٛس  ٚرشاو١جٙب ٠ -:خزٍف رؤص١ش اٌزغ٠ٛخ ػٍ ٝاٌقخٛس اػزّبدا ػٍ-: ٝ
 -1أٔٛاع اٌقخٛس ( ِؾزٛا٘ب اٌّؼذِٕٔٙ ) ٟب -:

 -2رشو١ت اٌقخٛس -:

ٓ -ؼبدٕ طخٞس رغزغ٤ت ُألًغذح .

اُظخٞس ًض٤شح اُلٞاطَ  ٝاُشوٞم ٣ضداد كٜ٤ب ٗشبؽ اُزغ٣ٞخ

ٓ -ؼبدٕ طخٞس رغزغ٤ت ُِزٔ٤إ .

(ػًٍ )  -:ألٜٗب رؼزجش ٗوبؽ ػؼق ر٤ٜئ اُلشطخ ُض٣بدح
ٗشبؽ اُزغ٣ٞخ ٓوبسٗخ ثبُظخٞس هِِ٤خ اُشوٞم  ٝاُلٞاطَ .

 ٓؼبدٕ طخش٣خ رغزغ٤ت ُؼِٔ٤بد اإلراثخ .20

صبٌضب  -:أؾذاس عطؼ األسك  -:رؼَٔ شذح اإلٗؾذاس ػِ ٠ص٣بدح شذح اُزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ( ػاللخ هشد٠خ ) ٣ ٝؼَٔ ػـق اإلٗؾذاس
ػِ ٠ص٣بدح شذح اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ( ػاللخ ػىغ١خ ) .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2009 /ٟفغش ٠ؼًّ أؾذاس عطؼ األسك ػٍ ٝص٠بدح ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚثّٕ١ب مؼف اإلٔؾذاس ٠ض٠ذ
ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ ؟ اٌغٛاة  -:ألٕ اُغطؼ ئرا ًبٕ ٓ٘ؾذسا كإٔ ٓب ٘٣شأ ػٖ اُزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٖٓ ؽطبَ فخش ٞع١زؾشن
ٔؾ ٛاألعفً ٓذكٞػب ثوٞح اُغبرث٤خ ٌٕ١ىؾف هجمخ فخش٠خ عذ٠ذح رزؼشك ٌؼٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ  ,ثٔ٘٤ب د ٗشؾ اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ًِٔب
ًبٕ عطؼ األسع هِ َ٤اإلٗؾذاس ألٔٗ ٠ئد ٞاٌ ٝاعزمشاس اٌّبء اٌّىشثٓ ػٍ ٝاٌغطؼ ٚثبٌزبٌ ٟرضداد فؼبٌ١خ اٌزغ٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ .
عئاي ٚصاس ٞؽزٚ -: 2011 / ٞٛمؼ اٌؼاللخ ث ٓ١أؾذاس عطؼ األسك ِٓ عٙخ ٚث ٓ١ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚاٌزغ٠ٛخ
اٌى١ّ١بئ١خ ِٓ عٙخ آخش ٜ؟ اٌغٛاة  -:رؼَٔ شذح اإلٗؾذاس(األعطؼ أُ٘ؾذسح ) ػِ ٠ص٣بدح شذح اُزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ (ػاللخ هشد٠خ )
٣ ٝؼَٔ ػـق اإلٗؾذاس( األعطؼ أُ٘جغطخ ) ػِ ٠ص٣بدح شذح اُزغ٣ٞخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ( ػاللخ ػىغ١خ ) .
ساثؼب -:اٌضِٓ  -:رؾزبط ػِٔ٤بد اُزغ٣ٞخ ئُ ٠صٖٓ أؽُِ ٍٞزأص٤ش ػِ ٠اُظخٞس فبٌقخٛس األلذَ ٠ظٙش ػٍٙ١ب رؤص١شػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ
ثؾىً أوجش ِٓ اٌقخٛس األؽذس ( ػًٍ )  -:ألٕ صٖٓ رأصش اُظخٞس األهذّ ثؼِٔ٤بد اُزغ٣ٞخ أًجش ٖٓ صٖٓ رأصش اُظخٞس األؽذس.
 وٍّب صاد صِٓ رؤص١ش اٌؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ ػٍ ٝاٌقخٛس صاد ؽذح اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ( ػاللخ هشد٠خ ).

 آصبس ػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ ف ٟرؾى ً١عطؼ األسك -:
عئاي ٚصاس ٞف١فٚ -: 2007 / ٟمؼ آصبس أ ٚدٚس ػٍّ١بد اٌزغ٠ٛخ ف ٟرؾى ً١األسك ؟
اٌغٛاة -:
 -1رٌ ٖ٣ٞاُؾطبّ اُظخش ١اُالصّ ُِ٘ؾذ ٝاُ٘وَ  ٝاُزشع٤ت ) ثلؼَ ػٞآَ اُزؼش٣خ( .
 -2اُؼَٔ ػِ ٠ث٘بء ؿطبء أُلززبد ثٔب ك ٢رُي ٓوطغ اُزشثخ  ٝرُي ك ٢أُ٘بؽن هِِ٤خ االٗؾذاس ٣ضداد ٗشبؽ اُزغ٣ٞخ ٣ٝوَ ٗشبؽ
اُزؼش٣خ ( ثوبء اُلزبد اُظخشٓ ١شٌال اُزشثخ ) .
ً -3ضش اُضوٞة ٝاُؾلش ٝاٌُٜٞف اُظـ٤شح ك ٢اُظخٞس .
ٗ -4شأح ؽطبّ طخش ١سعٞث ٢ػ٘ذ هبػذح أ٘ٓ ١ؾذس ٣زؼشع ُِزغ٣ٞخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رىِ ٓ٠ٛخبس٠و اٌؾطبَ .
عئاي ٚصاس / 2014 ٞف١ف -: ٟػشف ِخبس٠و اٌؾطبَ  -:ؽطبّ طخش ١سعٞثٗ ٢شأ ػ٘ذ هبػذح أ٘ٓ ١ؾذس ٣زؼشع ُِزغ٣ٞخ
أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ .
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اٌٛؽذح األٌٝٚ

ٚؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌخبِظ  ( -:دٚس األٔٙبس ف ٟرؾى ً١عطؼ األسك )
 إٌٙش ٣ -:ؼشف ثاٗ ٚأُبء اُغبس ١كٓ ٢غشٓ ٟؾذد عٞاء ًبٕ ٛزا اُغش٣بٕ دائٔب أ ٝكظِ٤ب  .ف١ف2008+2015+ 2013/ ٟ
 أّ٘١خ األٔٙبس ف ٟرؾى ً١أؽىبي عطؼ األسك اٌغ١ش أفٍ١خ  -:رؼذ األٜٗبس أًضش اُؼٞآَ اُغٞٓٞ٤سُٓٞٞع٤خ ؽٛ١ػب  ٝأزؾبسا ٝ
ٔؾبهب ك ٢رشٌ َ٤أشٌبٍ األسع اُـ٤ش أطِ٤خ  ٚاألدٌخ ػٍ ٝرٌه -:
 -1ئسرجبؽ ٗظش٣خ اُذٝسح اُغٞٓٞ٤سكُٞٞع٤خ اُز ٢طبؿٜب د٣لض ث٘شبؽ األٜٗبس .
 -2رزأصش اُ٤بثغخ ث٘شبؽ األٜٗبس ػِٓ ٠ذاس اُؼبّ ٓب ػذا أُ٘بؽن اُغِ٤ذ٣خ ( أهَ ٖٓ طلش  ٝ ) ْCأُغطؾبد أُبئ٤خ .
 -3أٗزشبس ٗٝشأد األشٌبٍ األسػ٤خ ك ٢أُ٘بؽن اُغبكخ ثلؼَ ػِٔ٤بد اُؾذ اُٜ٘ش. ١
عئاي  -:ػًٍ  -:أٔزؾبس األؽىبي األسم١خ إٌبؽئخ ػٓ اٌؾذ إٌٙش ٞف ٟإٌّبهك اٌغبفخ ؟
اٌغٛاة  -:ألْ أُ٘بؽن اُغبكخ ًبٗذ رزٔزغ خالٍ كزشاد عُٞٞ٤ع٤خ ٓبػ٤خ ثأٓطبس ٝك٤شح ( ُؼَ أهشثٜب ػظش اُجال٣غزٞعٖ٤
أُط٤ش)  ,كؼِٔذ ٛز ٙاألٓطبسػِ ٠رشٌ َ٤ػذد ٖٓ األٜٗبس كوبٓذ ػِ ٠رشٌ َ٤األشٌبٍ األسػ٤خ كٛ ٢ز ٙأُ٘بؽن .
 إٌظبَ إٌٙش٣ -: ٞؼشف ثؾٞع اُزظش٣ق أُبئ ٢اُز٣ ١ؼْ ػذدا ٖٓ اُشٝاكذ اُز ٢رزؾذ ُزٌ ٕٞاُٜ٘ش اُشئ٤ظ  ٝاُز٘٣ ١ز٢ٜ
ػبدح ئُٓ ٠ظت ٣ؼشف ثٔغز ٟٞاُوبػذح .
ِ غز ٜٛاٌمبػذح  ٛ٘ -:اٌّقت إٌٙش ٞاألعبعٛٔ ٌٗٚ ٟػ-: ٓ١
ِ -1غز ٜٛلبػذح ػبِٗ ٠زٛلف ػٕذ٘ب ٔؾبه إٌٙش  -:عطؼ اُجؾش ِ -2 .غز ٜٛلبػذح ِؾٍ١خ ٠زٛلف ػٕذ٘ب ٔؾبه إٌٙش -:
اٌجؾ١شاد أ ٝاُجؾبس اُذاخِ٤خ أ ٝاُو٤ؼبٕ أ ٝأُ٘خلؼبد اُظؾشا٣ٝخ ( ٚصاس 2014 /ٞاػو ِضبي ػٍِ ٝغز٠ٛبد لبػذح ِؾٍ١خ) .
عئاي ٚصاس ٞؽز 2015 / ٞٛف١ف-: 2013/ ٟ
ِ -1برا ّ٠ضً اٌؾىً اٌّغبٚس ؟ ؽٛك ٔٙش. ٞ
 -2عُ إٌّبهك اٌّؾبس اٌٙ١ب () 5 , 4 , 3 , 2 , 1ػٍ ٝاٌزٛاٌ ٟ؟
 –1اُؾٞع األعلَ  -2.اُؾٞع أُزٞعؾ .
 -3اُؾٞع األػِ -4. ٠اُٜ٘ش اُشئ٤غٓ -5. ٢غز ٟٞاُوبػذح.
 -3أؽغت اٌفبفً اٌشأع ٟف ٟاٌؾىً ؟ اٌفبفً اٌشأع40 = ٟ
 -4ػشف إٌٙش ؟ ٣ؼشف ثاٗ ٚأُبء اُغبس ١كٓ ٢غشٓ ٟؾذد عٞاء ًبٕ ٛزا اُغش٣بٕ دائٔب أ ٝكظِ٤ب.
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ِ شارت األٔٙبس  -:رقٕف األٔٙبس رجؼب إلؽزالف ػذد اٌشٚافذ اٌّزغّؼخ اٌ-: ٝ
 -1اٌّشرجخ األٜٗ ٞٛ -: ٌٝٚش ال ٣شكذ ٙأ ١ساكذ ٓ ٞٛ ٝغ َ٤أ ٝشؾبػ .

لٛاػذ رؾذ٠ذ ِشرجخ األٔٙبس -:
 -1اُزوبء ساكذٓ ٖٓ ٖ٣شرجخ ٓزشبثٜخ ٣ؼط٢
ساكذ ٖٓ ٓشرجخ أػِ. ٠

-2اٌّشرجخ اٌضبٔ١خ ٜٗ ٞٛ -:ش ٗبرظ ػٖ ئُزوبء ساكذ ٖٓ ٖ٣أُشرجخ األ. ٠ُٝ

-2اُزوبء ساكذٓ ٖٓ ٖ٣شرجزٓ ٖ٤خزِلز٣ ٖ٤ؼط٢

-3اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ٜٗ ٞٛ -:ش ٗبرظ ػٖ ئُزوبء ساكذ ٖٓ ٖ٣أُشرجخ اُضبُضخ .

اُشاكذ األًجش ثٜٔ٘٤ب .

 -4اٌّشرجخ اٌشاثؼخ ٜٗ ٞٛ -:ش ٗبرظ ػٖ ئُزوبء ساكذ ٖٓ ٖ٣أُشرجخ اُشاثؼخ ٌٛ ٝزا ئُ ٠إٔ رزغٔغ اُشٝاكذ ك ٢أٜٗبس ًج٤شح .
ٔ٣ ضَ اُشٌَ أُغبٝس
ؽٛك اٌزقش٠ف
اٌّبئ ٝ ٟرزٔضَ ؽذٝدٙ
ثخو رمغ ُ١اٌّ١بٖ اُز١
٣ؼط ٢اُؾٞع أُبئ٢
ؽذٝد رٔ٤ض ٙػٖ
ؽٞع ٓبئ ٢آخش .
عئاي ٚصاس /2009 ٞف١ف / 2011 ٟف١ف -: ٟادسط اٌؾىٍ ٓ١اٌزبٌ ٓ١١صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌالر ٟرٍ-: ٗ١

ِ -1ب ِشرجخ اٌّغش ٜاٌّبئ ٟاٌّؾبس اٌ ٗ١ةايسِض -:
( أ) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ األ. ٠ُٝ
(ة) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُضبٗ٤خ .
(ط) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُضبُضخ .
(د) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُشاثؼخ .
ِ -2ب أعُ اٌخو اٌّزمطغ اٌّؾبس اٌ ٗ١ثبٌشِض (٘ـ) ؟
اُغٞاة  -:خؾ روغ ْ٤أُ٤ب. ٙ
ِ -3برا رغّ ٝإٌّطمخ اٌّؾقٛسح داخً اٌخو اٌّزمطغ ؟
اُغٞاة  -:ؽٞع رظش٣ق ٓبئ. ٢

ِ -1ب ِشرجخ اٌّغش ٜاٌّبئ ٟاٌّؾبس اٌ ٗ١ةايسِض -:
(ة) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ األ. ٠ُٝ
(ط) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُضبٗ٤خ .
(د) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُضبُضخ .
(٘ـ) ٓ -:غشٓ ٟبئ ٖٓ ٢أُشرجخ اُشاثؼخ .
ِ -2ب أعُ اٌخو اٌّزمطغ اٌّؾبس اٌ ٗ١ثبٌشِض (أ) ( ٚة) ؟
(أ)  :خؾ روغ ْ٤أُ٤ب(. ٙة):خؾ روغ ْ٤أُ٤ب ٙداخَ اُؾٞع.
ِ -3برا رغّ ٝإٌّطمخ اٌّؾقٛسح داخً اٌخو اٌّزمطغ (أ) ؟
اُغٞاة  -:ؽٞع رظش٣ق ٓبئ. ٢
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ِ الؽظخ ٘بِخ  -:كِ ٢ؼظُ اٌؾبالد ٣شـَ اُٜ٘ش ر ٝاٌّشرجخ األػٍ ٝػِِ ٠غبؽخ أوجش ٖٓ اُٜ٘ش ر ٝأُشرجخ األدٗ ٞٛٝ ٠األلذس
ػٍ ٝرقش٠ف اٌّ١بٖ  ٚأوضش ٔؾبهب ف ٟاٌؾذ ٚاٌزؼش٠خ .
عئاي  -:ػًٍ  -:ال رٕطجك لبػذح (( ٣شـَ اُٜ٘ش ر ٝاٌّشرجخ األػٍ ٝػِِ ٠غبؽخ أوجش ٖٓ اُٜ٘ش ر ٝأُشرجخ األدٗ ٞٛٝ ٠األلذس ػٍٝ
رقش٠ف اٌّ١بٖ  ٚأوضش ٔؾبهب ف ٟاٌؾذ ٚاٌزؼش٠خ)) ف ٟوً اٌؾبالد ؟
اٌغٛاة  -:ألعجبة شذ٣ذح اُزؼو٤ذ رزؼِن ثأٗٞاع اُظخٞس  ٝ ٝرغبهؾ األٓطبس  ٝػٔش اُؼِٔ٤خ .
 األعش إٌٙش ٢ٛ -: ٞػِٔ٤خ رغزؾٞر كٜ٤ب األٜٗبس اُو٣ٞخ ػِٓ ٠غبؽبد ٖٓ أؽٞاع رظش٣ق األٜٗبس أُغبٝسح ٓٔب ٣إد ١ئُ٠
رـ٤ش ٓغزٔش ُخطٞؽ روغ ْ٤أُ٤ب. ٙ
 عئاي ٚصاس ٞؽز 2013 ٞٛفغش  -:اٌزغ١ش اٌّغزّش ٌخطٛه رمغ ُ١اٌّ١بٖ ث ٓ١األؽٛاك إٌٙش٠خ ؟
اٌغٛاة  -:ثغجت ٗشبؽ األٜٗبس ك ٢ػِٔ٤بد اُؾذ اُغبٗج٤خ ٝاُشأع٤خ  ٝاُزشاعؼ٤خ .
ِ شاؽً ػٍّ١خ األعش إٌٙش-: ٞ
ٝ -1عٞد ٜٗشإ ٙٔ ,ش ؽذ٠ذ إٌؾبه ف ٟاٌؾذ (ٙٔٚ )1ش مؼ١ف اٌؾذ(٠ ٚ )2فقً ثّٕٙ١ب خو رمغ ُ١اٌّ١بٖ ( ؽشٚه ا٢عش ) .
٘٣ -2شأ ٖٓ ٗشبؽ اُٜ٘ش (ٔ )1ؾذ ٌغضء ِٓ خو رمغ ُ١اٌّ١بٖ ٘٣ ٝزظ ػٜ٘ب كغٞح رغٔ ٠فغٛح إٌٙش اٌّؼّمخ .
 -3ئعزٔشاس اُٜ٘ش( )1ك ٢ػٍّ١بد اٌؾذ اٌزشاعؼٌ ٟخو اٌزمغ٤ُ ُ١ظَ ئُ ٠اُٜ٘ش (ٓ )2شٌال ٔٙشا ِٙغٛس ٙٔ ٚشا ِؤعٛس .
 إٌٙش ا٢عش  ٞٛ -:اُٜ٘ش اُو ١ٞاُز ١هبّ ثاعز٤الء ػِ ٠اُٜ٘ش اُؼؼ٤ق .
 إٌٙش اٌّٙغٛس  -:رؼج٤ش ٣طِن ػِ ٠اُٜ٘ش اُز ١اٗوطغ ػ٘ ٚئٓذاد أُ٤ب. ٙ
 إٌٙش اٌّؤعٛس  ٞٛ -:اُٜ٘ش اُز ١أطجؾذ ٓ٤ب ٚٛرظت ك ٢اُٜ٘ش ا٥عش .
 فغٛح إٌٙش اٌّؼّمخ ٝ ٞٛ -:اد ١ػٔ٤ن ٗشأ ٖٓ ػِٔ٤خ ٗؾذ عضء ٖٓ خؾ روغ ْ٤أُ٤ب. ٙ
 اٌطبلخ إٌٙش٠خ  ٢ٛ -:هذسح اُٜ٘ش ػِ ٠رؼٔ٤ن  ٝر ٞع٤غ ٓغشا ٝ ٙؽَٔ اُؾطبّ اُظخشٗ ٝ ١وِ ٚؽ٤ش رز٘بعت ؽشد٣ب ٓغ عشػخ
ٚصاس/ ٞف١ف /2012 /ٟؽز2016 / ٞٛ
اروش

اُٜ٘ش ٓ ٝوذاس رظش٣ل٤ُِٔ ٚب. ٙ

 اٌؼٛاًِ اٌز ٟرؼزّذ ػٍٙ١ب هبلخ إٌٙش -1 -:عشػخ إٌٙش  -2 .ؽغُ اٌّ١بٖ اٌغبس٠خ  -3 .ؽىً اٌّمطغ اٌؼشمٌ ٟمٕبح إٌٙش .
أٚال  -:ؽغُ اٌّ١بٖ اٌغبس٠خ ًِٔ -:ب صاد ؽغْ أُ٤ب ٙرضداد اُطبهخ اُٜ٘ش٣خ اُؼالهخ هشد٠خ.
صبٔ١ب  -:عشػخ إٌٙش -:رزأصش اُطبهخ اُٜ٘ش٣خ ثغشػخ اُٜ٘ش ثشٌَ أشذ ٖٓ ؽغْ أُ٤ب ٙاُغبس٣خ  ٝرؼزٔذ عشػخ اُٜ٘ش ػِ ٠ئٗؾذاسعطؼ
األسع  ٚاٌؼاللخ هشد٠خ .

عئاي ٚصاس /ٞؽز -: 2014 /ٞٛو ْٛرؼّّ١ب رشثو ف ٗ١اٌؼاللخ ث ٓ١عشػخ إٌٙش  ٚأؾذاس
عطؼ األسك ؟ ِٚب ٔٛع اٌؼاللخ ؟
اٌغٛاة ًِٔ -:ب صاد اٗؾذاس عطؼ األسع رضداد عشػخ اُٜ٘ش اُؼالهخ ؽشد٣خ .
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صبٌضب  -:ؽىً اٌّمطغ اٌؼشمٌ ٟمٕبح إٌٙش ػاللخ ػىغ١خ  -:ػًٍ٠ -:ئصش ؽىً اٌّمطغ اٌؼشمٌ ٟمٕبح إٌٙش ف ٟهبلزٗ ؟
اٌغٛاة  -:ألٗ٣ ٚغز٘لز هغٔب ٖٓ اُطبهخ اُٜ٘ش٣خ ٖٓ خالٍ ػِٔ٤خ األؽزٌبى  ٝ ,أهَ أشٌبٍ أُوبؽغ اُؼشػ٤خ ئعز٘لبرا ُِطبهخ اُٜ٘ش٣خ
أ -أؽغت اٌطبلخ إٌٙش٠خ أرا وبٔذ عشػخ إٌٙش / َ 5

(( اٌّمبهغ اٌؼشم١خ إٌقف دائش٠خ )) .

س  ٚوّ١خ رقش٠فٗ  / 3َ10س ؟ = ( 2 /) 2)5( *10

٠ ؼجش ػٓ اٌطبلخ إٌٙش٠خ ثبٌؼاللخ اٌزبٌ١خ -:

=( 125 = 2 /250 = 2/ ) 25 * 10

عئاي ٚصاس ( ٞف١ف) 2005 / ٟ

ةِ -ب اٌؼبًِ األوضش رؤص١شا ف ٟهبلخ إٌٙش ِ.ب اٌذًٌ١
2

اٌطبلخ إٌٙش٠خ = ( وّ١خ ( ؽغُ ) اٌّ١بٖ× (عشػخ اٌّ١بٖ) ) ÷2

عشػخ أُ٤ب ٝ ٙاُذُ َ٤ػِ ٠رُي ألٜٗب رشثؼ ٚ٤ك ٢اُوبٕٗٞ

 اٌؼٍّ١بد اٌز ٟرم َٛثٙب األٔٙبس ٌزؾى ً١عطؼ األسك  -1 -:اٌؾذ  -2 .إٌمً  -3 .اإلسعبة  .ؽز. 2012+ 2008/ ٞٛ
أٚال  -:اٌؾذ  -:رؼًّ األٔٙبس ػٍ ٝؽذ ِغبسٙ٠ب  ٚرؼّ١مٙب ثؼذح هشق ِٓ أثشص٘ب  -:ؽز2012/ ٞٛ
 -1رؤص١ش اإلٔذفبع اٌطج١ؼٌٍّ ٟبء .

 -2اعزخذاَ اٌؾٌّٛخ إٌٙش٠خ .

 -3اإلراثخ .

 -1رؤص١ش اإلٔذفبع اٌطج١ؼٌٍّ ٟبء أ ٚاٌفؼً اٌ١ٙذس١ٌٚى ( ٟلٛح دفغ اٌّبء ) -:
عئاي ٚصاس ٞؽزٚ -: 2005 / ٞٛمؼ و١ف رؼًّ لٛح اٌفؼً اٌ١ٙذس١ٌٚى ٟف ٟؽذ اٌغٛأت  ٚاٌمبع ؟
اٌغٛاة ٣ -:ظ٘غ ئٗذكبع أُبء ؽبهخ ٛبئِخ ُٜب دٝس ك ٢رؾط ْ٤اُظخٞس ؽ ٖ٤ئسرطبٜٓب ثبُوبع  ٝاُغٞاٗت ٝاُؾذ  ٌٕٞ٣أًجش ًِٔب
ًبٕ صٖٓ رأص٤ش اٗذكبع أُبء ػِ ٠طخٞسس اُوبع  ٝاُغٞاٗت اؽ. ٍٞ
 -2اعزخذاَ اٌؾٌّٛخ إٌٙش٠خ ٚ -:صاس ٞؽز -: 2010 / ٞٛفغش ٌٍؾٌّٛخ إٌٙش٠خ دٚسا ف ٟػٍّ١خ اٌؾذ اٌز ٟرم َٛثٙب األٔٙبس -:
أ ٚفغش رؼّك عش٠ش إٌٙش -:
اٌغٛاة ٣ -1-:ضداد ٗشبؽ اُٜ٘ش ك ٢ػِٔ٤خ اُؾذ ٗظشا إلعزخذآٓ ٚب ٣ؾِٔ ٚأٓ ٝب ٣غش ٖٓ ٙؽُٔٞخ ٜٗش٣خ ُ٘ؾذ اُظخٞس.
 -2رإدٛ ١ز ٙاُؼِٔ٤خ ئُٗ ٠شأح ؽفش ٚػبئ١خ ك ٢هبع اُٜ٘ش ٗظشا ُذٝاسإ أُ٤ب ٙكٜ٤ب ثؾشوخ دٚاِ١خ.
 -3ال رِجش إٔ رزؾذ ٘زٖ اٌؾفش ؽ١ئب فؾ١ئب ُ٤جذأ لبع إٌٙش ثبٌزؼّك .
 -3اإلراثخ  -:رؼَٔ األٜٗبس أص٘بء ؽشًزٜب ثاراثخ طخٞس اُغٞاٗت  ٝاُوبع ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رٞعغ  ٝرؼٔن هبع اُٜ٘ش .
صبٔ١ب  -:إٌمً ًِٔ -:ب صاد ؽبهخ اُٜ٘ش صادد ًٔ٤خ اُؾُٔٞخ اُز٘٣ ٢وِٜب اُٜ٘ش .
عئاي ٚصاس ٞؽزِّ -: 2007/ ٞٛب رزؤٌف اٌؾٌّٛخ إٌٙش٠خ  -1 -:اٌّٛاد اٌّزاثخ  -2 .اٌؾٌّٛخ اٌّغشٚسح  -2.اٌؾٌّٛخ اٌؼبٌمخ .
 -1اٌّٛاد اٌّزاثخ  ٢ٛ -:اُؼ٘بطش اُز ٢رٌٖٔ اُٜ٘ش ٖٓ ئراثزٜب ٓضَ األٓالػ  ٝثٌ٤شثٗٞبد اٌُبُغ ٢ٛ ٝ ّٞ٤ال رشٌَ ئال ٗغجخ هِِ٤خ
ٖٓ اُؾُٔٞخ اُٜ٘ش٣خ .
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 -2اٌؾٌّٛخ اٌّغشٚسح  ٢ٛ -:اُؾُٔٞخ اُز ٢ال ٣غزط٤غ اُٜ٘ش ٗوِٜب
أال ثطشم اٌذفغ أ ٚاٌغؾت أ ٚاٌمفض أ ٚاٌذؽشعخ  ٝرضداد هٞح اُٜ٘ش
ػِ ٠اُو٤بّ ثٜز ٙاُؼِٔ٤خ خالٍ اُل٤ؼبٕ .رؼش٠ف ف١ف.2014 /ٟ
-3اٌؾٌّٛخ اٌؼبٌمخ  ٢ٛ -:أُٞاد اُز ٢رغزط٤غ اُزؼِن ثبُٜ٘ش ؽبُٔب
ظَ اُٜ٘ش ٓزؾشى اُٜ٘ش  ٢ٛٝرشٌَ اُوغْ األًجش ٖٓ ٖٓ اُؾُٔٞخ
اُٜ٘ش٣خ  ,روذس ث٘غجخ  ٖٓ % 90أُٞاد أُ٘وُٞخ  .شز.2013/ ١ٞ
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2009 / ٞٛفغش رى١ِ ْٛبٖ األٔٙبس فبف١خ لجً اٌف١نبْ  ٚ ,أِب ثؼذ رى ْٛاٌف١نبْ ػىشٖ؟ ؽز. 2009/ٞٛ
اٌغٛاة  -:ثغجت ٝعٞد ؽُٔٞخ ػبُوخ رؾِٜٔب األٜٗبس ٓؼٜب  ٝرزٌ ٖٓ ٕٞؽج٤جبد رٝاد أهطبس ٓز٘ب٤ٛخ ك ٢اُظـش ٓضَ اُشَٓ ٝ
اُظِظبٍ  ٝاُغِذ .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2008 / ٟلبسْ ث ٓ١اٌؾٌّٛخ اٌّزاثخ ٚاٌؾٌّٛخ اٌؼبٌمخ ِٓ ؽ١ش ٔغجخ وال ِّٕٙب ِٓ اٌؾٌّٛخ إٌٙش٠خ ؟
اٌؾٌّٛخ اٌّزاثخ
ال رشٌَ ئال ٗغجخ هِِ٤خ ٖٓ اُؾُٔٞخ اُٜ٘ش٣خ

اٌؾٌّٛخ اٌؼبٌمخ
رشٌَ اُوغْ األًجش ٖٓ ٖٓ اُؾُٔٞخ اُٜ٘ش٣خ  ,روذس ث٘غجخ  ٖٓ % 90اُؾُٔٞخ .

صبٌضب  -:اإلسعبة إٌٙش٣ -: ٞو ّٞاُٜ٘ش ثزشع٤ت أُٞاد اُز٣ ٢ؾِٜٔب
ػ٘ذٓب رؼؼق ؽبهز , ٚكال ٣ؼٞد هبدسا ػِ ٠اإلعزٔشاس ك ٢ؽِٜٔب ؽز٠
٣زخِ ٠ػٖ هغْ ٜٓ٘ب ٣ ٝؼشف ٛزا اُغضء ٖٓ اُؾُٔٞخ ثبُشٝاعت ٝ ,
رغزٔش ٛز ٙاُؼِٔ٤خ ؽز٣ ٠ظَ اُٜ٘ش ئُٓ ٠غز ٟٞاُوبػذح أ ٝأُظت .
عئاي ٚصاس ٞف١ف + 2015 / ٟؽز 2012/ ٞٛأدسط اٌؾىً ( )2صُ أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ -:
ِ -1ب ٔٛع اٌؼٍّ١خ اٌز٠ ٟم َٛثٙب ٔٙش عشػزٗ (100عُ  /صبٔ١خ ) ٠ ٚؾًّ
سٚاعت لطش ؽج١جبرٙب ( )ٍُِ 0.01؟ اُغٞاة ٗ -:وَ .
ِ -2ب ٔٛع اٌؼٍّ١خ اٌز٠ ٟم َٛثٙب ٔٙش عشػزٗ (10عُ  /صبٔ١خ ) ٠ ٚؾًّ
سٚاعت لطش ؽج١جبرٙب ( )ٍُِ 10؟ اُغٞاة  -:ئسعبة .
ِ -3برا رغّ ٝاٌؼٍّ١خ اٌّؾبس ٌٙب ثبٌشِض ( أ ) ( ٚة) ؟ أ ٗ -وَ ة -ئسعبة
ِ -4ب ِمذاس اٌغشػخ اٌؾشعخ ٌشاعت ؽغّٗ  ٍُِ 1؟ اٌغٛاة 10 -:عْ /س .
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ايؽىً ( ) 2

اٌٛؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌغبدط ( -:األؽىبي األسم١خ إٌبعّخ ػٓ اٌؼٍّ١بد إٌٙش٠خ (أؽىبي اٌؾذ  ٚإٌمً) )
 أؽىبي إٌؾذ  ٚإٌمً :أروش اإلرغب٘بد اٌزٛ٠ ٟعغ إٌٙش فٙ١ب عش٠شٖ ِٓ خالي ػٍّ١بد اٌؾذ  ٚإٌمً ؟ ؽز20152009ٞٛ
 -1اُؾذ اُشأع ( ٢اُؼبٓٞد. )١

 -2اُؾذ اُغبٗج ( ٢األكو. )٢

 -3اُؾذ اُزشاعؼ( ٢ثارغب ٙأُ٘بثغ ).

أٚال  -:اٌؾذ اٌشأع ٞٛ -: ٟرؼٔ٤ن اُٜ٘ش ثبرغبٖ ػبِٛد ٞػِ ٠هبع أُغش . ٟرؼش٠ف ف١ف. 2012 / ٟ
ِ الؽظخ ٘بِخ ِ( -:جذأ ػًّ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ) ثو ّٞاُٜ٘ش كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ػِ ٠ؽذ هبػ ٝ ٚرخل٤ؼ٤ُ ٚظَ ئُِ ٠غز ٜٛلش٠ت
ِٓ ِغز ٜٛاٌمبػذح ( ًِٔ ٝب ًبٕ اُلشم ثِ ٖ٤غز ٜٛلبع إٌٙش ِ ٚغز ٜٛاٌمبػذح وج١شا اصداد ٔؾبه اٌؾذ اٌشأع. ) ٟ
صبٔ١ب  -:اٌؾذ اٌغبٔج ٞٛ -: ٟرؼٔ٤ن اُٜ٘ش ثبرغبٖ أفم ( ٟرٞع٤غ ٓغش ٟاُٜ٘ش ٖٓ ًال اُغبٗج. ) ٖ٤
ِ الؽظخ ٘بِخ ِ( -:جذأ ػًّ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ) ثو ّٞاُٜ٘ش كٛ ٢ز ٙأُشؽِخ ػِ ٠ؽذ أعلَ عٞاٗت األٝد٣خ  ٝخبطزب خالٍ
اُل٤ؼبٕ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠ئٗ٤ٜبس ٛز ٙاُغٞاٗت الؽوب (  ٚأُ٘ عجت ٌٍؾذ اٌغبٔج ٛ٘ ٟػذَ رٕبظش اٌّمبهغ اٌؼشم١خ ٌإلٔٙبس
ٚخبفزب ف ٟاٌّمبهغ اٌٛعطٚ ٝاٌذٔ١ب ِٓ إٌٙش ) .
صبٌضب  -:اٌؾذ اٌزشاعؼ ٞٛ -: ٟاُؾذ ثبرغبٖ إٌّبثغ  ٖٓ ٝاألٓضِخ ػِ ٠رُي اٌّغبلو اٌّبئ١خ  ٚاٌؾالالد .
عئاي ٚصاس ٞؽز -:2013 / ٞٛاػو ِضبي ػٍ ٝؽىً أسمٔ ٟبعُ ِٓ ػٍّ١بد ؽذ رشاعؼ ٟ؟ ط  :اٌّغبلو اٌّبئ١خ ٚاٌؾالالد .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2016 2014/ٞٛفغش رّبسط األٔٙبس اٌؾذ ثبرغبٖ إٌّبثغ ؟ ٚمؼ ػٍّ١خ رشاعغ اٌؾالالد ٔؾ ٛإٌّبثغ ؟
اٌغٛاة  -:ر٘شأ اُشالالد ػ٘ذٓب رؼزشك هجمخ فخش٠خ ؽش٣ن اُؾذ اُٜ٘ش , ١روٛ ّٞز ٙاُؼِٔ٤خ ثؾذ اٌطجمبد إٌٍ١خ ثّؼذي أعشع
ك٘٤شأ ِغمو ِبئ ٟرؾزٗ وٙف عمفٗ هجمبد فخش٠خ فٍجخ ال رِجش ؽ٣ٞال ؽز ٠رٜ٘بس ئُ ٠األعلَ ف١زشاعغ إٌٙش ٔؾ ٛإٌّبثغ .
 األؽىبي إٌبرغخ ػٓ ػٍّ١بد اٌؾذ إٌٙش ٞثبرغب٘برٙب اٌّخزٍفخ  ( -:اٌىٛٙف ,اٌضمٛة ,اٌؾفش ,إٌّؾذساد ٚاٌٛاد ٞإٌٙش.)ٞ
 اٌٛاد ٞإٌٙش٘ٓ ٞٛ -: ٞخلغ ٓزطبٓ ٍٝلزٞػ ػِ ٠ث٤ئخ أُظت ٘٣ ٝشأ ػبدحػٖ ػِٔ٤بد اُؾذ ٝئرغبٛبد ٗشبؽٜب  ٞٛ ٝأوضش
اٌزنبس٠ظ األسم١خ أزؾبسا ػٍ ٝعطؼ ٠بثغخ األسك  .اٌزؼش٠ف ؽز. 2014/2011/2010 ٞٛ
 ػ٘ذٓب رشبٛذ طٞسا ع٣ٞخ أ ٝكؼبئ٤خ رالؽع إٔ عطؼ األسع ٓوطغ ثؼذد ٖٓ األٝد٣خ  ٝأساػٓ ٢ب ث ٖ٤األٝد٣خ .
 رمبط ؽذح رمطغ عطؼ األسك ِٓ خالي وضبفخ اٌؾجىخ اٌّبئ١خ  ٚاٌز ٟرؼشف ثبٌٕغ١ظ اٌطجٛغشاف ِٓ ٟخالي اٌؼاللخ اٌزبٌ١خ -:
وضبفخ ؽجىخ اٌّغبس ٞاٌّبئ١خ = ِغّٛع أهٛاي اٌّغبس ٞاٌّبئ١خ ( وُ ) ÷ ِغبؽخ ؽٛك اٌزقش٠ف اٌّبئ ( ٟوُ) 2
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2015 / ٟفغش اخز١بس األٔٙبس وّئؽش ػٍ ٝؽذح رمط١غ عطؼ األسك ؟ اٌغٛاة ٜٗ ًَ -:ش عٞاء ًبٕ
كظِ٤ب أّ دائْ الثذ ػٖ ٣ؼَٔ ػِ ٠رط٣ٞش ٝاد ر ٝأثؼبد ٓز٘بعجخ ٓغ ؽٝ ُٚٞؽبهزٞٗ ٝ ٚػ٤خ اُزٌ٘٣ٞبد اُظخش٣خ  ٝػٔش اُؼِٔ٤خ .
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اٌٛؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌغبثغ ( -:األؽىبي األسم١خ إٌبعّخ ػٓ اٌؼٍّ١بد إٌٙش٠خ (أؽىبي اإلسعبة إٌٙش))ٞ
ُ ل ْٜاألؽىبي اإلسعبث١خ إٌبرغخ ػٓ إٌٙش الثذ ٖٓ ك ْٜاٌّمطغ اٌؼشمٌٍٛ ٟاد ٞإٌٙش ٞاُزٝ ١طَ اُٜ٘ش ك ٚ٤ئُٓ ٠شؽِخ
اُ٘ؼظ ك ٢ػِٔ٤بر ٚأُخزِلخ .
 اٌّمطغ اٌؼشمٌٍٛ ٟاد ٞإٌٙش ٞٛ -: ٞخؾ ػٔٞد ١ػِ ٠طلؾخ األسع ٞ٣ػؼ اُؼالهخ ث ٖ٤ػ٘ظش ١أُغبكخ  ٝاألسرلبع .
رؼش٠ف اٌّمطغ اٌؼشمٌٍٛ ٟاد ٞإٌٙش ٞف١ف. 2011 / ٟ
ِ الؽظخ ٘بِخ ٘ٓ -:بع٤ت عطؼ األسع ال رزغب ٟٝػِ٠
ؽ ٍٞخؾ أُوطغ اُؼشػُِٞ ٢دا ١اُٜ٘ش ١كٌَِ ٓوطغ
ٓغبكخ  ٝئسرلبع ٓخزِلِ , ٖ٤ضبي ٔ -:الؽع فِ ٟمطغ ػشمٟ
ٌٛاد ٞاٌ١ٙذاْ ف ٟاألسدْ ٚعٛد ِب -: ٍٟ٠
أ -عش٠ش إٌٙش  ٞٛ -:اُغضء أُجَِ ٖٓ ٓغش ٟاُٞاد ١اُٜ٘ش.١
ة -اٌغ ًٙاٌف١ن . ٟطِ -قطجخ ٔٙش٠خ ػٍ ٝوال اٌغبٔج. ٓ١
د -عبٔجب اٌٛاد ٞػٕذ ِٕطمز ٓ١رخزٍفبْ فِ ٟىٔٛبرّٙب اٌشعٛث١خ.
 األؽىبي اإلسعبث١خ إٌبرغخ إٌبرغخ ػٓ إٌٙش -:
عئاي ٚصاس ٞف١ف + 2015 /2009/ٟؽز-: 2016 ٞٛأروش أثشص األؽىبي اإلسعبث١خ إٌبرغخ ػٓ اإلسعبة إٌٙش ٞ؟ اػو أِضٍخ
ػٍ ٝأؽىبي ٔبرغخ ػٓ اسعبة ٔٙش ٞ؟ اٌغٛاة (:اٌغ ًٙاٌف١ن,ٟاٌّقبهت (ِذسعبد) ٔٙش٠خ,اٌذٌزبٚاد,اٌّشاٚػ اٌف١ن١خ).
أٚال -:اٌغٛٙي اٌف١ن١خ  ٞٛ -:شش٣ؾ ػ٤ن ٖٓ األساػ ٢أُ٘جغطخ ُغبٗج ٢اُٜ٘ش ٝاُز ٢رـطٜ٤ب ٓ٤ب ٙاُٜ٘ش خالٍ اُل٤ؼبٕ.رؼش٠ف
ؽز / 2013 ٞٛف١ف. 2011 ٟ
ٔ ؾؤح أ ٚرى ْٛاٌغٛٙي اٌف١ن١خ  -1 -:ر٘شأ اُغ ٍٜٞاُل٤ؼ٤خ ػ٘ذٓب ٠ف١ل أؽذ األٔٙبس  ٝرطـ٤ٓ ٠ب ٚٛأُ٘بؽن اُز ٢روغ ػِ٠
عبٗج ٢اُٜ٘ش  -2 .فزٕخفل عشػخ اٌّ١بٖ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رشع١ت ٓب ٣ؾِٔٞٓ ٖٓ ٚاد ٓ٘وُٞخ( اٌؾق ٚ ٝاٌغٍذ  ٚؽج١جبد اٌشًِ
 ٚاٌقٍقبي) ٓ -3 ٝغ ٓشٝس اُضٖٓ رزشاًْ ٛز ٙاُشٝاعت  ٝرشٌَ عٛٙي ف١ن١خ ػِ ٠عبٗج ٢اُٜ٘ش .
٠ زّ١ض اٌغ ًٙاٌف١ن ٟاٌزٚ ٞفً اٌِ ٝشؽٍخ اٌؾ١خٛخخ ثؼذ٠ذ ِٓ اٌظٛا٘ش ِٕٙب -:
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2015 / ٞٛأروش ِّ١ضاد اٌغ ًٙاٌف١ن ٟاٌزٚ ٞفً اٌِ ٝشؽٍخ اٌؾ١خٛخخ ؟
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اٌغٛاة  -1 -:أُ٘ؼطلبد اُٜ٘ش٣خ أُٜغٞسح(اُجؾ٤شاد اُٜالُ٤خ أ ٝاٌُٞػ٤خ ) -3 .اُؾٞاعض اُطج٤ؼ٤خ  -4 .اُؾٞاعض اُؾظ٣ٞخ.
 -1إٌّؼطفبد إٌٙش٠خ اٌّٙغٛسح  ٢ٛ -:اُز ٢رشًٜب اُٜ٘ش ثؼذ رـ٤ش ٓغشا ٝ ٙاُز ٢هذ رٔزِ٠ء خالٍ كظَ اُل٤ؼبٕ ُزٌٓ ٕٞب ٣ؼشف
ثبُجؾ٤شاد اُٜالُ٤خ ( ٘ٓ ٢ٛؼطلبد ٜٗش٣خ ٜٓغٞسح ِٓئذ ثبُٔ٤ب ٙخالٍ كظَ اُل٤ؼبٕ ) .
 -2اٌؾٛاعض اٌؾق٠ٛخ اُز ٢ر٘زشش ػ٘ذ ٓ٘ؼطلبد اُٜ٘ش .
 -3اٌؾٛاعض اٌطج١ؼ١خ  ٢ٛ -:سٝاعت ٣خِلٜب اُٜ٘ش ػ٘ذ اُل٤ؼبٕ ػِ ٠عبٗجٝ ٚ٤اُز ٢رلظَ ث ٖ٤ؽبكز ٢اُزٜش  ٝاُغ َٜاُل٤ؼ. ٢
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2010 / ٞٛفغش رؾىً اٌؾٛاعض اٌطج١ؼ١خ اٌز ٟرفقً ث ٓ١ؽبفز ٟإٌٙش  ٚاٌغٛٙي اٌف١ن١خ ؟
اٌغٛاة  -:ثغجت ر٘بهض عشػخ ك٤ؼبٕ اُٜ٘ش اُغش٣غ ٝ ,اُز٣ ١إد ١ئُ ٠رشع٤ت هغْ ًج٤ش ٖٓ اُؾُٔٞخ اُز ٢رزٔ٤ض ثٌجش ؽغٜٔب
ػِ ٠عبٗج ٢اُٜ٘ش .
صبٔ١ب  -:اٌّقبهت ( اٌّذسعبد ) إٌٙش٠خ  ٢ٛ:ع َٜك٤ؼ ٢هذٛ ْ٣غش ٙاُٜ٘ش ثؼذ إٔ ػٔن ٓغشا ٝ ٙثُ٘٘ ٠لغ ٚعٜال ك٤ؼ٤ب عذ٣ذا .
رؼش٠ف ف١ف , 2010 / ٟؽز. 2014 / ٞٛ
عئاي  -:فغش ٔؾؤح اٌّقبهت ( اٌّذسعبد ) إٌٙش٠خ ؟

أٚ

ِب أعجبة رؼّك إٌٙش ف ٟاٌؾذ اٌشأع ٟ؟

أٚ

عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2009 / ٟفغش رطٛس اٌّقبهت إٌٙش٠خ ػٍ ٝعبٔت ٚاؽذ ٌٍٕٙش أ ٚػٍ ٝوٍزب اٌغبٔج ٓ١؟
اٌغٛاة ٗ -1 -:ز٤غخ اُظشٝف أُ٘بخ٤خ ٗ -2 .ز٤غخ ٛجٞؽ ٓغز ٟٞاُوبػذح ٗ -3 .ز٤غخ ؽذٝس ؽشًبد سكغ رٌز٤ٗٞخ ُِٔ٘طوخ .
عئاي ِزٛلغ ٚ -:مؼ دٚس اٌظشٚف إٌّبخ١خ ف ٟرطٛس اٌّقبهت أ ٚاٌّذسعبد إٌٙش٠خ ؟
اٌغٛاة  -:ػ٘ذٓب رزـ٤ش اُظشٝف أُ٘بخ٤خ ُزظجؼ أهَ سؽٞثخ ٓٔب ًبٗذ ػِ ٚ٤األٓش اُز٣ ١ذكغ اُٜ٘ش ئُ ٠رؼٔ٤ن ٓغشأٓ ٙب ٣إد١
ئُ ٠رخِق أششؽخ ٖٓ اُشٝاعت اُل٤ؼ٤خ اُوذٔ٣خ ئٓب ُغبٗت ٝاؽذ ٖٓ اُٞاد ١أٌُ ٝال اُغبٗج. ٖ٤
عئاي ٚصاس ٞؽزٚ -: 2014 / ٞٛمؼ دٚس ٘جٛه ِغز ٜٛاٌمبػذح ف ٟرطٛس اٌّقبهت أ ٚاٌّذسعبد إٌٙش٠خ ؟
اٌغٛاة٣ -:ؼَٔ ٛزا اُؼ٘ظش ػِ ٠رغذد ٗشبؽ اُؾذ اُشأع ٖٓ ٝ ٢صْ رؼٔن اُٜ٘ش ك ٢ع ِٜٚاُل٤ؼ ٢اُوذ ٝ ْ٣رشًًٔ ٚظبؽت ٜٗش٣خ
 ٝئرا ٓب رٌشسد ٛز ٙاُؼِٔ٤خ كبٕ ػذدا ٖٓ أُظبؽت اُٜ٘ش٣خ عٞف رظٜش ( .أوضش اٌؼٛاًِ ؽٛ١ػب ف ٟرطٛس اٌّقبهت إٌٙش٠خ ) .
عئاي ِزٛلغ ٚ -:مؼ دٚس ؽشوبد اٌشفغ اٌزىز١ٔٛخ ٌٍّٕطمخ اٌّغش ٜإٌٙش ٞف ٟرطٛس اٌّقبهت أ ٚاٌّذسعبد إٌٙش٠خ ؟
اٌغٛاة ٣ -:غبػذ ػِ ٠رغذد ٗشبؽ اُؾذ اُشأع ٝ ٢رشً ٚاُٜ٘ش ُغ ِٜٚاُل٤ؼ ٢اُوذ ْ٣ػِ٤ٛ ٠ئخ ٓظطجخ ٜٗش٣خ.
عئاي ِمزشػ  -:أروش ِشاؽً رطٛس اٌّقبهت إٌٙش٠خ ؟
اٌغٛاة  -1 -:ثذا٣خ رطٞس ع َٜك٤ؼُٜ٘ ٢ش  -2 .رؼٔن اُٜ٘ش  ٝرٌ ٕٞع َٜك٤ؼ ٢عذ٣ذ ٣ ٝظجؼ اُغ َٜاُل٤ؼ ٢اُوذٓ ْ٣ظطجخ .
 -3رؼٔن اُٜ٘ش ٓشح أخش ٝ ٟظٜٞس ع َٜك٤ؼ ٢عذ٣ذ ٓ ٝظطجخ صبٗ٤خ .
29

عئاي  -:فغش ٔؾؤح اٌّقبهت إٌٙش٠خ ف ٟثؼل األعضاس اٌذٔ١ب ِٓ أٔٙبس األٚد٠خ إٌّز١ٙخ اٌ ٝاٌجؾش اٌّ١ذ  ٚغٛس األسدْ ؟
اٌغٛاة  -:ثغجت ٛجٞؽ ٓغز ٟٞاُوبػذح ( ٛجٞؽ ٓغز ٟٞثؾ٤شح اُِغبٕ ) اُز ١ػَٔ ػِ ٠رغذد ٗشبؽ اُؾذ اُشأع ٖٓ ٝ ٢صْ رؼٔن
اُٜ٘ش ك ٢ع ِٜٚاُل٤ؼ ٢اُوذ ٝ ْ٣رشًًٔ ٚظبؽت ٜٗش٣خ ٣طِن ػِٜ٤ب ك ٢األسدٕ ( هجمخ ) .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2011/ٟاػو ِضبٌ ٓ١ػٍ ٝأٚد٠خ ٔٙش٠خ راد ِقبهت ٔٙش٠خ ؟(اُ٤شٓٞى,اُضسهبء ,صسهبء ٓبػ,ٖ٤أُٞعت).
صبٌضب  -:اٌذٌزبٚاد  ٢ٛ -:أعغبّ ئسعبث٤خ ك ٢ث٤ئخ
ٓبئ٤خ أ ١ػ٘ذ ئططذاّ اُٜ٘ش ر ١اُؾُٔٞخ اُشعٞث٤خ
ٓغ ٓ٤ب ٙاُٞعؾ أُبئ ٢اُز٘٣ ١ز ٢ٜئًُٔ ٢ٛٝ , ٚ٤ب
٣وبٍ ٛذ٣خ اُٜ٘ش ُِجؾش  .ف١ف2013 / ٟ
عئاي ٚصاس ٞؽز :2013+2016+2015/ٞٛفغش ٠ؼ١ؼ ػٍ ٝأسام ٟاٌذٌزب أػذاد وج١شح ِٓ اٌغىبْ (ِٕبهك عزة عىبٔ ) ٟ؟
اٌغٛاة  -1-:خظٞثخ رشثزٜب  -2 .اٗجغبؽ عطؾٜب ٞٓ -3.ؽ٘ب سئ٤غ٤ب إلعزضٔبساد أُشبس٣غ اُغ٤بؽ٤خ  -4 .اُ٘شبؽ اُضساػ ٢كٜ٤ب .
عئاي ٚصاس ٞف١فِ -: 2014/ ٟب اٌؼٛاًِ اٌز ٟرؼزّذ ػٍٙ١ب ِغبؽخ اٌذٌزب إلٙٔ ٞش ؟
 -1وّ١خ اٌشٚاعت اٌز ٟرٕز ٟٙاٌ ٝاٌٛعو اٌّبئ ٝ -: ٟرؼزٔذ ػِ ٠ؽبهخ اُٜ٘ش ٤ًٔ ٝخ رظش٣ق اُٜ٘ش ٖٓ أُ٤ب ( . ٙؽشد٣خ ) .
٘ -2ذٚء اٌجؾش ٚمؼف اٌز١بساد اٌجؾش٠خ فِٕ ٟطمخ اٌّقت  -:شذح اُز٤بساد اُجؾش٣خ رؼَٔ ػِ ٠رشزذ اُشٝاعت .
 -3اعزمشاس لبع اٌٛعو اٌّبئ ٟاٌز ٞرزطٛس ف ٗ١اٌذٌزب  -:كارا ؽذس ُِوبع ٛجٞؽ ٣إد ١ئُ ٠ػذّ رزطٞس اُذُزبٝاد .
 -4ػذَ رغ١ش إٌٙش ٌٕمطخ ِقجٗ ف ٟاٌٛعو اٌّبئ. ٟ
ساثؼب  -:اٌّشاٚػ اٌف١ن١خ  ٢ٛ -:أعغبّ ئسعبث٤خ رأخز شٌَ أُشٝؽخ اُ٤ذ٣ٝخ رزٌ ٕٞػ٘ذ ٓخبسط األٝد٣خ ٝئُزوبئٜب ثٔ٘بؽن ُط٤لخ
اإلٗؾذاس اُز ٢رٔضَ ه٤ؼبٕ األؽٞاع أ ٝأُ٘خلؼبد أ ٝثؼغ اُغ ٍٜٞاُل٤ؼ٤خ ُإلٝد٣خ اُل٤ؼ٤خ  .رؼش٠ف ف١ف. 2015/ ٟ
١ِّ ضاد اٌّشٚاػ اٌف١ن١خ  -:رزٔ٤ض ٛز ٙأُشاٝػ ثخبط٤خ اُلشص اُشعٞث, ٢ثؾ٤ش روَ أؽغبّ اُؾج٤جبد ثارغب ٙأؽشاف أُشاٝػ .
عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2011/ ٟاػو ِضبٌ ٓ١ػٍِ ٝشاٚػ ف١ن١خ ف ٟعٕٛة األسدْ ؟
اٌغٛاة -:

 -1أُشاٝػ اُز ٢رطٞسرٜب ٓ٤ب ٙاألٝد٣خ أُ٘ز٤ٜخ ئُٝ ٠اد ١ػشثخ .
 -2أُشاٝػ اُز ٢ر٘زشش ػِ ٠هبع ٝاد ١اُ٤زْ ث ٖ٤اُو٣ٞشح ٝاُؼوجخ .
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اٌٛؽذح األٌٝٚ

اػذاد ِؾّٛد اٌغشاداد

ػٍُ اٌغِٛٛ١سفٌٛٛع١ب

0787341093

اٌذسط اٌضبِٓ  (( -:دٚس اٌش٠بػ ف ٟرؾى ً١عطؼ األسك ))
 رؼذ اٌش٠بػ أؽذ اٌؼٛاًِ اٌغِٛٛ١فٌٛٛع١خ اٌزٕ٠ ٟؾو رؤص١ش٘ب ف ٟإٌّبهك اٌغبفخ .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2014/ ٞٛأروش اٌؼٛاًِ اٌز ٟرغبػذ ػٍ ٝؽذح ٔؾبه اٌش٠بػ ف ٟإٌّبهك اٌغبفخ ؟  -1شذح عشػخ اُش٣بػ .
 - 2رلٌي ٌٓٗٞبد عطؼ األسع  -3 .شذح اُغلبف اُز٣ ١ؼَٔ ػِ ٠رلٌ٤ي ٌٓٗٞبد عطؼ األسع  -4 .ئٗؼذاّ اُـظبء اُ٘جبر. ٢
عئاي  -:فغش اٌغًّ اٌزبٌ١خ ٌٍ -1 -:ش٠بػ دٚسا ِّٙف ٟرؼش٠خ إٌّبهك اٌغبفخ أوضش ِٓ إٌّبهك اٌشهجخ ؟
اٌغٛاة  -:ألٕ شذح اُغلبف ك ٢أُ٘بؽن اُغبكخ رؼَٔ ػِ ٠رلٌ٤ي ٌٓٗٞبد عطؼ األسع ك ٢ؽ ٖ٤ال رغزط٤غ اُش٣بػ اُو٤بّ ثؼِٜٔب ك٢
أُ٘بؽن اُشؽجخ اُز ٢رغبػذ ػِ ٠رٔبعي ٌٓٗٞبد عطؼ األسع .
 -2أؼذاَ اٌغظبء إٌجبر٠ ٟض٠ذ ِٓ ٔؾبه اٌش٠بػ ف ٟإٌّبهك اٌغبفخ -:
اٌغٛاة  -:ألٕ ٝعٞد اُـطبء اُ٘جبر٣ ٢ذٍ ػِٝ ٠كشح اُشؽٞثخ ٓٔب ٣غؼَ ٌٓٗٞبد عطؼ األسع ػظ٤خ ػِٗ ٠شبؽ اُش٣بػ .
 اٌش٠بػ وؼبًِ عِٛٛ١سفٌٛٛع -: ٟرو ّٞاُش٣ب ًؼبَٓ عٞٓٞ٤سكُٞٞع ٢ثضالس ػِٔ٤بد سئ٤غ٤خ  -: ٢ٛؽذ ٔ /مً  /اسعبة .
أٚال -:اٌؾذ اٌش٠ؾُِ -: ٟش٣بػ دٝس ًج٤ش ك ٢ػِٔ٤بد اُؾذ ٖٓ خالٍ ٓب رؾِٔٞٓ ٖٓ ٚاد ػبُوخ  ,ئر إٔ اُش٣بػ ٝؽذٛب ال رغزط٤غ
ٗؾذ ٝاعٜخ طخش٣خ دٝ ٕٝعٞد ٓضَ ٛز ٙاُؾج٤جبد ( ٓٞاد ػبُوخ ) اُز ٢رغزخذٜٓب اُش٣بػ ًٔؼبُٜ ٕٝب ك ٢ػِٔ٤خ اُ٘ؾذ .
ِالؽظخ ٣ -:غزخذّ اُوبئٔ ٕٞػِ ٠ر٘ظ٤ق أُجبٗ ٢ر٤بسا ٞٛائ٤ب ٓؼـٞؽب ٓؾٔال ثؾج٤جبد اٌُٞاسرض اُظِجخ .
صبٔ١ب  -:إٌمً اٌش٠ؾ-: ٟ
اٌؼٛافف اٌشٍِ١خ

اٌؼٛافف اٌغجبس٠خ ( اٌؼغخ أ ٚاٌؼغبط )
ؽج٤جبد ده٤وخ ( اُغِذ  ,اُشَٓ اُ٘بػْ

ؽغُ اٌّٛاد
ؽج٤جبد راد هطش ًج٤ش

,اُظِظبٍ )

إٌّمٌٛخ
هش٠مخ إٌمً ال رو ٟٞاُش٣بػ ػِ ٠ؽِٜٔب  ٝرو ّٞثذكؼٜب عشا أ ٝهلضا أ ٝدؽشعخ
ِغبفخ إٌمً

ر٘وَ ئُٓ ٠غبكبد هش٣جخ

رؾِٜٔب اُش٣بػ
ر٘وَ ئُٓ ٠غبكبد ثؼ٤ذح

صبٌضب  -:اإلسعبة اٌش٠ؾ ٢ٛ -: ٟػِٔ٤خ رشع٤ت اُش٣بػ ُِٔٞاد اُز ٢ر٘وِٜب ػ٘ذٓب رؼؼق عشػزٜب ٣ ٝ ,زْ ثبُجذا٣خ رشع٤ت اُؾج٤جبد
اٌُج٤شح  ٝأٓب اُؾج٤جبد ىبُذه٤وخ ٣زْ ٗوِٜب ئُٓ ٠غبكبد ثؼ٤ذح ُ٤زْ ئسعبثٜب خبسط ؽذٝد أُ٘طوخ اُغبكخ .
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عئاي فغش  -:رشعت اٌزساد رٚاد األلطبساٌىج١شح لجً ٔظ١شرٙب ِٓ رٚاد األلطبس اٌقغ١شح ثفؼً اٌش٠بػ ؟ ػ٘ذٓب رؼؼق عشػخ
اُش٣بػ رزشع٤ت اُؾج٤جبد اٌُج٤شح  ٝأٓب اُؾج٤جبد ىبُذه٤وخ ٣زْ ٗوِٜب ئُٓ ٠غبكبد ثؼ٤ذح ُ٤زْ ئسعبثٜب خبسط ؽذٝد أُ٘طوخ اُغبكخ.
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2008 / ٞٛفغش لذ رغجت ػٍّ١خ اإلسعبة خغبئش فبدؽخ ف ٟاٌّّزٍىبد اٌخبفخ ف ٟاٌّؾبف ً١اٌضساػ١خ ؟
اٌغٛاة  -:ألٕ رساد اُـجبس اُز ٢رزشاًْ ػِ ٠أٝسام اُ٘جبربد روَِ ٖٓ هذسح رِي األٝسام ػِ ٠اُو٤بّ ثؼِٔ٤خ اُزٔض َ٤اُؼٞئ. ٢
عئاي فغش ٍ٠ -:غؤ ثؼل اٌّضاسػ ْٛف ٟعٕٛة األسدْ اٌ ٝاؽبهخ ِضاسػ ُٙثؾٛاعض ِٓ األؽغبس اٌغ١ش ِضّشح ؟
اٌغٛاة ُِ -:ؾذ ٖٓ ٓخبؽش صؽق اُشٓبٍ ثارغبٛ ٙز ٙأُضاسع ُ ٝ ,زخل٤ق ٖٓ عشػخ اُش٣بػ ُِزوَِ ٖٓ آصبس رشع٤ت اُش٣بػ .
 األؽىبي اإلسم١خ إٌبعّخ ػٓ ػٍّ١ز ٟاٌؾذ  ٚإٌمً اٌش٠ؾ ( -: ٟؽز) 2014 / ٞٛ
 -1اُؾٔبد أ ٝاُذسٝع ( اُظؾبس ٟاُؾغش٣خ )  -2 .اُغش٣ش أ ٝاُشم ( اُظؾبس ٟاُؾظ٣ٞخ )  -3 .اُخذٝػ  ٝاُضوٞة  ٝاٌُٜٞف .
أٚال -:اٌؾّبد أ ٚاٌذسٚع ( اٌقؾبس ٜاٌؾغش٠خ )  ٢ٛ -:طؾبس ٟطخش٣خ أ ٝطؾبسٓ ٟـطبح ثظخٞس ؽبدح األؽشاف  ٝرشٌَ
ٓ ٖٓ %50غٔٞع ٓغبؽبد أُ٘بؽن اُغبكخ .
عئاي ٚصاس ٞف١ف + 2011/ 2015 /ٟؽز :2005ٞٛفغش ٔؾؤح ؽّبد ف ٟاألِبوٓ اٌّغز٠ٛخ أ ٚإٌّجغطخ ف ٟإٌّبهك اٌغبفخ؟
اٌغٛاة  -:ثغت ٗشبؽ اُزغ٣ٞخ أٌُبٗ٤ٌ٤خ اُز ٢رؼَٔ ػِ ٠رؾط ْ٤أٌُٗٞبد اُظخش٣خ اُغطؾ٤خ  ,صْ ه٤بّ اُش٣بػ ثززس٣خ أٌُٗٞبد
اُذه٤وخ ُزخِق ػِ ٠اُغطؼ أٌُٗٞبد اُؾغش٣خ أُضاٝح ( راد اُؾٞاف اُؾبدح ) .
صبٔ١ب  -:اٌغش٠ش أ ٚاٌشق ( اٌقؾبس ٞاٌؾق٠ٛخ )  ٢ٛ -:طؾبسٓ ٟغز٣ٞخ ٓـطبح ثؾظً ٠ش٣ٝخ اُشٌَ .
عئاي ٚصاس ٞؽز +2015/ ٞٛف١ف -: 2013/ٟأروش أ ٚفغش أٚ ٚمؼ أعجبة ٔؾؤح اٌغش٠ش أ ٚاٌشق ( اٌقؾبس ٜاٌؾق٠ٛخ ) ؟
 -1رؼٞد ٗشأرٜب ئُ ٠أط ٍٞهذٔ٣خ ؽ٤ش ًبٗذ اُظؾشاء ٓ٘بؽن سؽجخ  -2 .رشعجذ كٜ٤ب سٝاعت ٜٗش٣خ ٓخزِلخ األؽغبّ ٜٓ٘ب
اُؾظً ٠ش٣ٝخ اُشٌَ  -3 .صْ ؽذس رـ٤ش ٓ٘بخ ٝ ٢أطجؾذ ٛز ٙأُ٘بؽن عبك ٝ ٚػِٔذ ػِ ٠رلٌ٤ي أٌُٗٞبد اُغطؾ٤خ .
 -4صْ رؼشػذ أٌُٗٞبد اُذه٤وخ ُِززس٣خ  ٝرخِلذ أٌُٗٞبد اُؾظ٣ٞخ ( ًش٣ٝخ اُشٌَ أٌٞٓ ٝسح ) ػِ ٠اُغطؼ .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2013/ ٞٛأروش ِشاؽً رزط٠ٛش اٌغش٠ش ( اٌقؾبس ٜاٌؾق٠ٛخ ) ثفؼً ػٍّ١بد رزس٠خ اٌزىٕٕ٠ٛبد اٌذل١مخ ؟
اٌغٛاة -:

 -1عطؼ رخزِؾ ك ٚ٤اُزٌ٘٘٣ٞبد اُذه٤وخ ثبُخش٘خ .

 -2رؼشع اُغطؼ ُؼِٔ٤بد رزس٣خ ُزٌ٘٘٣ٞبد اُذه٤وخ .

 -3رخِق ثوبء أُٞاد اُخش٘خ ػِ ٠اُغطؼ ٗٝشأح اُغش٣ش .
عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2008 / ٞٛلبسْ ث ٓ١عطؾ ٟاٌؾّبد ٚاٌغش٠ش ِٓ ؽ١ش أؽىبي اٌّىٔٛبد اٌؾغش٠خ ؟
اٌغش٠ش  -:اٌّىٔٛبد اٌؾغش٠خ  -:ؽق ٝوش٠ٚخ اٌؾىً .

اٌؾّبد ِ -:ىٔٛبد اٌؾغش٠خ -:ؽغبسح ؽبدح األهشاف .
صبٌضب  -:اٌخذٚػ  ٚاٌضمٛة  ٚاٌىٛٙف .
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 اٌؼٛاًِ اٌز ٟرزٛلف ػٍٙ١ب أٛاع األؽىبي األسم١خ  ٚاثؼبد٘ب إٌبعّخ ػٓ اٌؾذ ٚإٌمً اٌش٠ؾ -: ٟف١ف 2011 / ٟأروش
 -2اسرفبع اٌٛاعٙخ اٌقخش٠خ .

ٛٔ -1ع اٌقخٛس .

 -3رشو١ض لٛح اٌش٠بػ لذ ال ٠ى ْٛثٕفظ اٌمٛح .

عئاي ٚصاس ٞف١ف -: 2008 / ٟفغش رٕؾو اٌش٠بػ اٌّؾٍّخ ثبٌشِبي ػٍٔ ٝؾذ األعضاء اٌغفٍ ٝأوضش ِٓ األعضاء اٌؼٍ١ب ٌٍٛاعٙبد
اٌقخش٠خ ؟ اٌغٛاة  -:ألٕ اُش٣بػ ال رغزط٤غ ؽَٔ اُشٓبٍ ئُ ٠ئسرلبػبد ػبُ٤خ ُ ,زا ٣زشًض ٗشبؽ اُش٣بػ ػِ ٠األعضاء اُغلِ٤خ .
 األؽىبي اإلسم١خ إٌبؽئخ ػٓ رشع١ت ؽٌّٛخ اٌش٠بػ ( اإلسعبة اٌش٠ؾ -: ) ٟؽز 2011/ 2009 ٞٛأروش أ ٚاػو ِضبي .
 -1فؾبس ٜاٌؼشق اٌشٍِ١خ .

 -2اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ .

 -3إٌجبن .

 -4اسعبثبد اٌٍٛط .

أٚال  -:فؾبس ٜاٌؼشق اٌشٍِ١خ  ٛ٘ -:رؼج١ش ٠طٍك ػبدح ػٍ ٝاٌقؾبس ٜاٌشٍِ١خ أ ٞإٌّبهك اٌّغطبح ثبٌشِبي  .ؽز2013 / ٞٛ
ِالؽظخ ٘بِخ  -:عٔ٤ذ ثبُؼشم ألٕ اُزغٔؼبد اُشِٓ٤خ رشجخ ػشٝم اُ٤ذ  ٖٓ ٝأٓضِزٜب طؾشاء اُ٘لٞر ك ٢ششم اُغؼٞد٣خ ٝ
اُظؾبس ١اُذاخِ٤خ ُذُٝخ اإلٓبساد  ٝرغٔ ٠ثجؾش اُشٓبٍ كٗ ٢بٓ٤ج٤ب .
صبٔ١ب  -:اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ  ٢ٛ -:ػجبسح ػٖ رالٍ ٖٓ اُشٓبٍ ؽِٔزٜب اُش٣بػ  ٝسعجزٜب  .رزّ١ض ٘زٖ اٌىضجبْ ثـ -:
 -1رشأًٜب هذ ٣ؾذس دٝ ٕٝعٞد ػبئن ٗجبر ٢ا ٝطخش -2 . ١اٌُضجبٕ ُ٤غذ صبثزخ ك ٢أٓبًٜ٘ب ثغجت رؾشى  ٝرـ٤ش ئرغب ٙاُش٣بػ .
 أٔٛاع أ ٚأؽىبي اٌىضجبْ اٌشٍِ١خ -1:اٌىضجبْ اٌٙالٌ١خ -2.اٌىضجبْ اٌط١ٌٛخ  .ؽز2015ٞٛ
 -1اٌىضجبْ اٌٙالٌ١خ ( اٌجشخبْ )  ٢ٛ -:رغٔؼبد سِٓ٤خ رأخز أؽ٤بٗب
اُشٌَ اُٜالُ٣ ٝ ٢ؼشف أؽ٤بٗب ثاعْ اُجشخبٕ ٌٍ .ىضجبْ اٌٙالٌ١خ عبٔجبْ
ّ٘ب  -1 -:اٌغبٔت األٚي ُ -:ط٤ق اإلٗؾذاس ٞ٣ ٝاع ٚاُش٣بػ .
 -2اٌغبٔت ا٢خش  -:شذ٣ذ اإلٗؾذاس ٣ ٝظٜش ئرغب ٙاُش٣بػ .

 -2اٌىضجبْ اٌط١ٌٛخ ً ٢ٛ -:ضجبٕ سِٓ٤خ ٓغزطِ٤خ اُشٌَ  ٝرٌٕٞ
ٓؾبٝسٛب ٓٞاص٣خ إلرغب ٙاُش٣بػ ٣ ٝظَ ئسرلبػٜب أؽ٤بٗب ئُٝ ّ200 ٠
هذ ٣ض٣ذ ػشع اُٞاؽذٜ٘ٓ ٙب ئُٝ ّ350 ٠آب أؽٞاُٜب كوذ رظَ ئُ٠
ػششاد آٌُِٞ٤زشاد  ٝرؼشف ثاعْ اُغٞ٤ف إلعزطبُخ أشٌبُٜب
.رؼش٠ف ف١ف. 2005/ ٟ
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صبٌضب  -:إٌجبن  ٢ٛ -:رغٔؼبد سِٓ٤خ طـ٤شح ٓزطبُٝخ رزٌ ٕٞؽ ٍٞاُشغ٤شاد  ٝاُ٘جبربد اُظؾشا٣ٝخ ثؾ٤ش رزغٔغ خِلٜب  ٝأؽ٤بٗب
أٓبٜٓب  ٝخِلٜب  .رؼش٠ف ؽز. 2006/ ٞٛ

عئاي ٚصاس ٞؽز +2016 /ٞٛف١ف -: 2014/ٟفغش أٚ ٚمؼ ٔؾؤح إٌجبن إٌبعّخ ػٓ ػٍّ١بد اإلسعبة اٌش٠ؾ ٟ؟
اٌغٛاة  -:ر٘شأ ثغجت ٝعٞد ػبئن ٓؼٝ ٖ٤ثظلخ خبطخ اُشغ٤شاد اُظؾشا٣ٝخ كؼ٘ذٓب رظطذّ اُش٣بػ أُؾِٔخ ثبُشٓبٍ ثٜزٙ
اُشغ٤شاد كإ عشػزٜب روَ ٓٔب ٣إد ١ئُ ٠رشع٤ت اُش٣بػ ُغضء ٖٓ اُؾُٔٞخ اُشِٓ٤خ  ٝثٔشٝس اُٞهذ رجذأ اُشٓبٍ رزغٔغ ثبُغضء
أُوبثَ ُِش٣بػ ٖٓ اُ٘جزخ  ٝرزخز شٌال ٣غٔ ٠اُ٘جبى .

عئاي  -:لبسْ ث ٓ١إٌجبن  ٚاٌىضجبْ اٌشٍِ١خ ؽ١ش هش٠مخ رؾىٍٙب ؟
رزٌ ٕٞاُ٘جبى ٗز٤غخ ٝعٞد ػبئن ٗجبر ٢ػٌظ اٌُضجبٕ اُشِٓ٤خ اُز ١ال ٣ؾزبط ئُٝ ٠عٞد ػبئن ٗجبر ٢أ ٝطخش. ١
ِالؽظخ ٘بِخ ٕ٠ -:زؾش إٌجبن ف ٟاٌغضء اٌغٕٛثٚ ِٓ ٟاد ٞػشثخاٌ ٝعبٔت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغّؼبد اٌشٍِ١خ ٛ٠ ٚعذ أ٠نب ف ٟعٕٛة
اعزشاؽخ ٚاد ٞسَ اٌ ٝعبٔت أؽىبي اخش ِٓ ٜأّ٘ٙب ػالِبد اٌزّٛط .
** ػالِبد اٌزّٛط  ٢ٛ -:رٔٞعبد سِٓ٤خ ال ٣ض٣ذ ػشػٜب أ ٝئسرلبػٜب ػٖ ثؼغ ع٘زٔزشاد ٓ ٌٖٔ٣ٝشبٛذرٜب ثؼذ ٗض ٍٝسأط
اُ٘وت ػِ ٠عبٗج ٢اُطش٣ن أُإد٣خ ئُ ٠اُو٣ٞشح صْ اُؼوجخ .

ساثؼب  -:اسعبثبد اٌٍٛط  ٢ٛ -:أُٞاد اُذه٤وخ اُز ٢ر٘وِٜب اُش٣بػ ئُٓ ٠غبكبد ثؼ٤ذح ( اُؼٞاطق اُـجبس٣خ )  ٝرزٌ ٖٓ ٕٞاُشٓبٍ
اُ٘بػٔخ  ٝاُغِذ ٝاُظِظَ  ٝرزشاًْ ك ٢عٔي ٣ظَ ئُ . ّ300 ٠ف١ف 2006 + 2015 / ٟاٌزؼش٠ف .
عئاي  -:فغش  -:رؼذ رشثخ اٌٍٛط ِٓ أخقت أٔٛاع اٌزشة ف ٟاٌؼبٌُ ؟ اٌغٛاة  -:ألٜٗب رزٌ ٖٓ ٕٞرساد ؽ٤٘٤خ ده٤وخ ٓ٘وُٞخ
ُٔغبكبد ثؼ٤ذح  ٢ٛٝرشثخ عٌٔ٤خ ؿ٘٤خ ثبُٔٞاد اُؼؼ٣ٞخ  ٝأُٞاد أُؼذٗ٤خ اُؼشٝس٣خ ُ٘ٔ ٞاُ٘جبربد .

عئاي ٚصاس ٞؽز -: 2016/ ٞٛاػو ِضبٌ ٓ١ػٍِٕ ٝبهك رٕزؾش فٙ١ب اسعبثبد اٌٍٛط -:
اٌغٛاة ٓ ٖٓ %30 -:غبؽخ اُٞال٣بد أُزؾذح  ,اُظ ٝ ٖ٤أًٝشاٗ٤ب .
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الوحدة الثانية

الجغرافيا
السياسية
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وحدة

المفاهيم والمصطلحات الواردة
في الوحدة الثانية

الجغرافيا السياسية  -:هي أحد فروع الجغرافيا
البشرية التي تهتم بتقييم الوزن السياسي للدولة وذلك
من خالل دراسة المقومات الجغرافية الطبيعية و
البشرية في الدولة و أثرها في قوتها السياسية و
كيفية تأثير تلك العوامل في العالقات الدولية .
الحدود السياسية :هي خطوط ترسم على
خريطة تبين الرقعة األرضية التي مارس
فيها الدولة سيادتها وتنتهي عند هذه
الحدود سيادة دولة وتبدأ سيادة دولة أخرى
ويجب أن يعترف بها المجتمع الدولي .
النزاع على وظيفة الحدود  -:هو نزاع
ينشأ بين الدول بسبب االنتقال غير
المشروع عبر الحدود سواء كان ذلك
لألشخاص أو البضائع أو األفكار .

0787341093

اإلقليم الجغرافي  -:وحدة
مكانية تتجانس فيها الظواهر
الجغرافية بصورة طبيعية
كاإلقليم االستوائي و إقليم
الغابات المدارية المطيرة .

النزاع على ملكية مناطق حدودية -:
ينشأ مثل هذا النزاع عندما يدعى كل
طرف من األطراف المتنازعة حقه
في السيطرة على منطقة جغرافية
حدودية استنادا على أسباب عدة .

الدولة (اإلقليم السياسي) -:
هي رقعة من األرض محددة و
منظمة سياسيا يعيش عليها
سكان و لها حكومة وطنية ذات
سيادة على أجزائها جميعا.
النزاع على وضع الحدود  -:هو
نزاع ينشا بين الدول على مكان
وضع الحدود بصورة دقيقة و تظهر
مثل هذه النزاعات عند البدء برسم
خط الحدود و تحديد اتجاهاته.

المنظمات الدولية  -:هي منظمات تكون فيها العضوية مفتوحة لكل دول
العالم الراغبة في االنضمام إليها متى توافرت فيها شرط العضوية المنصوص
عليها في ميثاق المنظمة والعضوية هنا ليست على نطاق جغرافي معين بل
تمتد لتضم عددا كبيرا من دول العالم لذلك سميت بالمنظمات الدولية .

المنظمات اإلقليمية  -:هي منظمات تضم في عضويتها عدد محدد من
الدول والتي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة.
حق النقض الفيتو  -:هو امتياز يمنح
للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في
مجلس األمن الدولي
),USAالصين,روسيا ,بريطانيا ,فرنسا )
وبموجب هذا االمتياز ال ينفذ أي قرار ال
توافق عليه أي دولة من هذه الدول.

إعداد محمود الجرادات

التركيب اإلثني أو العرقي  -:هو توزيع السكان
حسب أصولهم القومية أو العرقية أو اللغة األم.

األقليات  -:هي مجموعة
من األفراد الذين ينتمون
إلى قومية أو أصول عرقية
تختلف عن األصل العرقي
للغالبية العظمى من سكان
الدولة .

إقليم الكازاخ  -:إقليم صيني فيه أقلية مسلمة تعيش
في شمال شرق الصين في إقليم تركستان الشرقية
يتطلعون لالنضمام إلى جمهورية كازاخستان .

التميز العنصري  -:مجموعة من السلوكيات
السلبية التي تقوم بها الدول أو مجموعة من
األفراد اتجاه قومية أو طائفة مختلفة عن
السكان األصليين في الدولة مثال  -:تميز
البيض ضد السود من أصول أفريقية التي
كانت في الواليات المتحدة.

إقليم الباسك  -:أقلية تعيش في
شمال شرق إسبانيا تطالب
باالستقالل عن أسبانيا .

األمن القومي العربي  -:هي قدرة األمة العربية على مواجهة جميع المخاوف و
المخاطر التي تهددها و حماية مصالحها الجوية و الحفاظ على كيانها و بقائها .
األمن المائي العربي  -:يقصد به التوفير المستمر الحتياجات الوطن العربي من المياه
لسد احتياجه في مختلف المجاالت وخاصة المنزلية و الزراعية و الصناعية لتحقيق
التنمية المستدامة فالماء هو المحرك الرئيس للسياسات االقتصادية واالجتماعية .
الميزان المائي  -:هو الفرق بين كميات المياه المتوافرة و كمية المياه المستخدمة.
العجز المائي  -:يعني كميات المياه المستهلكة أو المطلوبة
من الموارد المائية أكبر من الكميات المتوفرة .

القومية  -:مصطلح يصف مجموعة
من الناس يشتركون في ثقافة و لغة و
قيم و تراث و تاريخ مشترك .
القطرية  -:مصطلح يصف انتماء
سكان القطر أو الدولة الواحدة لدولتهم
ضمن حدودها السياسية المعروفة .
اإلقليمية:مصطلح يصف االنتماء
للمنطقة أو إقليم الذي تعيش فيه
الجماعات ضمن القطر الواحد .

الفائض المائي  -:هي كميات المياه المتوافرة من الموارد
المائية أكبر من الكميات المستهلكة .
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المفاهيم والمصطلحات الواردة
في الوحدة الثانية
األمن الغذائي العربي :يعرف
بأنه إمكانية حصول السكان
في الوطن العربي جميعهم
على غذاء كاف ومتوازن .

الوضع الغذائي الكمي  -:يجب
أن يتناول الفرد من الغداء ما
يعطيه أكثر من  2500سعره
حراري في اليوم .

0787341093

الوضع الغذائي النوعي -:
يجب أن يتناول الفرد غذاء
متوازنا يشتمل على
العناصر الغذائية كافة .

التوسع الزراعي الرأسي  -:بزيادة كمية إنتاج الدونم الواحد من خالل زراعته
أكثر من مرة في السنة أو باستعمال األسمدة و المبيدات الحشرية.
مستلزمات اإلنتاج  -:هي
اآلالت الزراعية و التكنولوجيا
و األسمدة و المبيدات المبيدات
و البذور المحسنة .

إعداد محمود الجرادات

التوسع الزراعي
األفقي  -:يكون
بزيادة مساحة
األراضي المزروعة

السكان الفاعلين  ( -:هم الذين يستطيعون
العمل في األنشطة المختلفة ) .

االكتفاء الذاتي  -:يقصد به قدرة الدولة على توفير
احتياجاتها باالعتماد على مواردها الذاتية و تحسب نسبة
االكتفاء الذاتي من سلعة ما بقسمة اإلنتاج المحلي لتلك
السلعة على إجمالي الطلب من تلك السلعة × . %100

الطاقة  -:القدرة على
أداء عمل ما .

أمن الطاقة العربي  -:هو إنتاج الدول العربية أو حصولها على مصادر الطاقة الالزمة لديمومة حياتها و المحافظة على هذه
المصادر من اإلعتداء و إتباع سياسة ترشيد اإلستهالك .
الفجوة الغذائية  -:هي الفرق بين
الطلب و اإلنتاج المحلي لمادة غذائية
معينة و التي تقاس بالكميات المستوردة
أو بقيمة االستيراد بالعمالت الصعبة .

االحتياطي النفطي  -:هو
كميات النفط التي ثبت
تواجدها فعال في الحقول
النفطية .

اإلنتاجية الزراعية:مقدار ما
تنتجه الوحدة المساحية الواحدة
من أي محصول بالكيلوغرام
أو مضاعفته .

صناعات قادة التوطن  -:هي
صناعات تجذب السكان إليها
فيتم توطينهم حولها بدال من
مسقط رأسهم األصلي .
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الوحدة الثانية
الجغرافيا السياسية

إعداد محمود الجرادات
0787341093

الدرس األول (( -:ماهية الجغرافيا السياسية وأهميتها))
 الجغرافيا السياسية  -:هي أحد فروع الجغرافيا البشرية التي تهتم بتقييم الوزن السياسي للدولة وذلك من خالل دراسة
المقومات الجغرافية الطبيعية و البشرية في الدولة و أثرها في قوتها السياسية و كيفية تأثير تلك العوامل في العالقات
الدولية  .شتوي .6002/
 تعتبر الجغرافيا السياسية أحد فروع الجغرافية البشرية .
سؤال  -:كيف بدأ استخدام مصطلح الجغرافية السياسية ؟
- 1يعتبر فردريك راتزال هو مؤسس الجغرافيا السياسية و كان أول من كتب كتابا بعنوان"الجغرافيا السياسية"شتوي.6012/
- 6و لكن يعتبر الباحث الفرنسي توجورت أول من استخدم مصطلح "الجغرافيا السياسية " .
سؤال وزاري صيفي  + 6012/شتوي  -: 6016/فسر بالرغم من الصلة الوثيقة ما بين الجغرافية السياسية و الجغرافية
أو

البشرية أال أنه يوجد فوارق بينهما ؟

سؤال وزاري  -: 6002 /فسر اختالف الميادين التي تدرسها الجغرافية السياسية عما تدرسه الجغرافية البشرية ؟
الجواب  -:الجغرافية البشرية  -:تهتم بدراسة العالقة بين البيئة و اإلنسان بغض النظر عن األطر السياسية  ,وحدة الدراسة
في الجغرافية البشرية هي اإلقليم الجغرافي .
بينما الجغرافية السياسية  -:تهتم بدراسة العالقات بين البيئة و السكان داخل إطار الدولة سواء أكانت عالقات داخلية أو
خارجية بالدول األخرى  ,وحدة دراسة الجغرافية السياسية هي الوحدة السياسية أو الدولة .
سؤال  -:ما المقصود بكل من اإلقليم الجغرافي و الدولة ؟ تعريف صيفي  + 6016 /شتوي 6012/
اإلقليم  -:وحدة مكانية تتجانس فيها الظواهر الجغرافية بصورة طبيعية كاإلقليم االستوائي و إقليم الغابات المدارية المطيرة .
الدولة  -:هي رقعة من األرض محددة و منظمة سياسيا يعيش عليها سكان و لها حكومة وطنية ذات سيادة على أجزائها جميعا.
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سؤال وزاري صيفي  + 6002 /شتوي  -: 6012/6012 /أذكر أوجه االختالف بين الدولة و اإلقليم الجغرافي من حيث
المساحة و الحدود و الثبات و زمن النشأة ؟
من حيث

اإلقليم الجغرافي

األقليم السياسي (الدولة)

المساحة

وحدة طبيعية تشمل مساحة كبيرة من سطح
األرض

رقعة من صنع اإلنسان و ذو مساحة محدودة

الحدود

غير محدد بصورة دقيقة

واضح المعالم وله حدود محددة

الثبات

ثابت بثبات العوامل الجغرافية

عرضة للتغير سواء من حيث حدوده و مساحته
و شكله و عالقته الداخلية و الخارجية

زمن النشأة

قديم قدم الطبيعة

حديث حيث نشأ بعد نشوء الجماعات السياسية

يفتقر للمعلومات و اإلحصاءات الدقيقة و
وفرة المعلومات
الشاملة حيث يمكن أن ينتشر في أكثر من دولة
عنها

تتوافر عنه معلومات وافية و متكاملة

سؤال  -:ادرس الشكل المجاور الذي يمثل حوض نهر األردن والدول التي يمر
بها  ,ثم أجب عن األسئلة التالية -:
- 1ما الحدود التي يمر بها نهر األردن ؟ األردن و فلسطين و لبنان و سوريا .
- 6أي الحدود تعد حدود طبيعية و أي حدود من صنع اإلنسان ؟
حدود طبيعية  -:حدود حوض نهر األردن
حدود سياسية  -:حدود الدول التي صنعها اإلنسان .
 - 2أي الحدود التي يمكن تعديلها ؟ الحدود السياسية .
 - 2أيها نستطيع الحصول على بيانات متكاملة و وافية عنه  ,حوض نهر األردن
أم حدود الدول التي يمر بها كوحدات مستقلة ( حدود سياسية ) ؟
حوض نهر األردن  -:ال يمكن الحصول على بيانات متكاملة ألنه ينتشر في
عدة دول .أما الحدود السياسية  -:واضحة و يعترف بها بين الدول .
 مجاالت دراسة الجغرافية السياسية  -:أذكرها صيفي 6002 /
 - 1الدولة ككيان سياسي مستقل  -:حيث تدرس الجغرافيا السياسية عناصر قوة الدولة و مقارنتها مع الدول .
 - 6التركيب الداخلي للدولة :تتمثل في أ -التقسيمات اإلدارية داخل الدولة مثل (المحافظات و األلوية ) .ب -التوزيع الجغرافي
للثروات الطبيعية و المجموعات العريقة و الطائفية بين أقاليم الدولة  .ج -مظاهر التقدم و التخلف في تلك األقاليم .
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 -2التنظيمات السياسية الدولية  ,والتي تشمل  - :وزاري صيفي 6012/أعط مثال على منظمة إقليمية و عالمية .
أ -منظمات عالمية "عصبة األمم ,هيئة األمم المتحدة " ب -منظمات إقليمية مثل"جامعة الدول العربية  ,االتحاد األوروبي".
 -2األسس الجغرافية للعالقات الخارجية بين الدول أو بين إحدى الدول و المجتمع الدولي .
 -2الحدود السياسية بين الدول  -:من حيث أنواعها و أشكالها و مراحل تطورها و تعينها و النتائج المترتبة على ترسميها و
النزاعات على المناطق الحدودية .
 -2األسس الجغرافية للنزاعات الدولية السياسية و العسكرية مثل -:
أ -النزاع على المناطق الحدودية .

ب -دراسة الحركات االنفصالية في بعض دول العالم .

سؤال  -:فسر تدرس الجغرافيا السياسية التركيب الداخلي للدولة -:
الجواب  -:أ -التقسيمات اإلدارية داخل الدولة مثل (المحافظات و األلوية ) .ب -التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية و
المجموعات العريقة و الطائفية بين أقاليم الدولة  .ج -مظاهر التقدم و التخلف في تلك األقاليم .
 أهمية الجغرافيا السياسية  -:بين أهمية دراسة الجغرافيا السياسية ؟ شتوي  6002 /أو فسر تحظى بإهتمام كبير .
 - 1تقدم للدولة معلومات متعلقة بالموارد الطبيعية و البشرية  -:التي يمكن أن تكون اإلطار المرجعي لصانعي القرار على
وضع السياسات االقتصادية و اإلستراتيجية و العسكرية الداخلية ة الخارجية لتحقيق التطلعات القومية .
 - 6تقدم المعلومات التاريخية المتعلقة بدراسة الدولة  ,و تحليل كيفية نموها حتى استطاعت أن تسيطر على إقليمها و ذلك
من أجل فهم المشكالت و األوضاع السياسية .
 - 2تسهم في رسم مالمح المستقبل للوحدات السياسية  ,بتوضيح الحقائق و المؤشرات الهادفة إلى توظيف اإلمكانات و
الكفاءات كافة للصول إلى مكانة مرموقة على المستوى الدولي .
 - 2تسهم في تعزيز األمن الوطني و األمن القومي و السالم العالمي .
 - 2دراسة النزاعات و الصراعات العسكرية في العالم  ,و تقديم اقتراحات و حلوال لهذه المشكالت .
سؤال وزاري شتوي  -: 6002/فسر يحتاج صانعو القرار السياسي إلى التزويد بالجغرافية السياسية ؟
سؤال وزاري صيفي  -: 6010 /فسر تمثل الجغرافيا السياسية إطارا مرجعيا لصانعي القرار ؟
الجواب  -:ألنها تقدم للدولة معلومات متعلقة بالموارد الطبيعية و البشرية التي يمكن أن تكون اإلطار المرجعي لصانعي
القرار على وضع السياسات االقتصادية و اإلستراتيجية و العسكرية الداخلية ة الخارجية لتحقيق التطلعات القومية .
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الوحدة الثانية

إعداد محمود الجرادات

الجغرافيا السياسية

0787341093

الدرس الثاني  (( -:الحدود السياسية ))
 الحدود السياسية  -:هي خطوط ترسم على خريطة تبين الرقعة األرضية التي تمارس فيها الدولة سيادتها وتنتهي عند هذه
الحدود سيادة دولة و تبدأ سيادة دولة أخرى و يجب أن يعترف بها المجتمع الدولي  .تعريف صيفي . 6002 /
سؤال وزاري صيفي  + 6012/شتوي  -: 6010/فسر تعتبر الحدود ظاهر بشرية حديثة و ليست طبيعية ؟
الجواب  -:ألن اإلنسان هو الذي يقوم بتخطيطها تبعا لمصالحة االقتصادية و العسكرية والسياسية كما أنه قلما تفصل الحدود
السياسية فصال تاما بين الشعوب التي تنتمي ألصول عرقية مختلفة بسبب االختالط و التداخل بين سكان الدول المتجاورة .
سؤال مقترح  -:فسر قلما تفصل الحدود السياسية فصال تاما بين الشعوب التي تنتمي ألصول عرقية مختلفة ؟
الجواب  -:بسبب االختالط و التداخل بين سكان الدول المتجاورة كالحدود التي تفصل بين الحدود العربية .
 أهمية الحدود السياسية  -:فسر للحدود السياسية أهمية بين الدول  .صيفي6016/
الجواب  -1-:تحديد ملكية و سيادة الدولة  -6.توفير األمن و الحماية لها من االعتداءات الخارجية  -2 .تمكن الدولة من تنظيم
نفسها داخليا من حيث  -:اإلدارة والضرائب والتجارة والدفاع وتوزيع سكانها  -2 .تمنع من وقوع مشاكل و خالفات حدودية .
 اآلثار السلبية للحدود السياسية في حياة الدول  -:أذكر اآلثار السلبية للحدود السياسية على حياة الدول؟ شتوي6002/
 - 1تقف الحدود السياسية عائقا في وجه استمرارية طرق المواصالت و سبل االتصال في كثير من األحيان .
فسر صيفي -:6012 +6011/الجواب  -:ألنه غالبا ما تنقطع الطرق المعبدة والسكك الحديدية مما يعيق انتقال األشخاص و
األفكار و المعلومات و المواد الخام و البضائع .
 -6تقف في وجه التطور االقتصادي و االجتماعي و الثقافي للمناطق الحدودية ,ما عدا مناطق العبور بين الدول  ,مثال -:
احتاج أنشاء سد الوحدة على نهر اليرموك على الحدود السورية األردنية إلى فترة تزيد عن  20عام .
 -2تعيق االستغالل الفعال لموارد الواقعة في المناطق الحدودية بين الدول كالنفط و المياه الجوفية والمعادن  ,كما تعيق
اتصال السكان مع البيئات الطبيعية  ,مثال  -:حرمت الحدود إفريقيا العشائر من مناطق الرعي و مصادر المياه .
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 -2صعوبة تعديلها  ,وهذه أهم السلبيات التي تخلفها الحدود السياسية حتى لو كان هنالك فائدة لجميع األطراف .
 - 2تستخدم الحدود السياسية للسيطرة على بعض الشعوب عن طريق توزيعها و تشتيتها في وحدات سياسية مختلفة ,
مثال  -:ما فعله االستعمار بالوطن العربي ليسهل السيطرة عليه واستغالل موارده .
 تعديل حدود الدول  -:مثال ( )1تعديل حدود المملكة األردنية الهاشمية-:
 - 1تعديل الحدود مع العراق  -:سببه تبادل مساحة من األراضي بين األردن و العراق (من الجهة الشمالية الشرقية) .
 - 6تعديل الحدود مع السعودية  -:حيث عدلت عام  , 1222أخذت السعودية من األردن مساحة من األراضي البرية
بالمقابل أعطت األردن مساحة من األراضي البحرية مما زاد طول خط الساحل األردني على خليج العقبة(بري مع بحري )
من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية ( .شتوي 6012 / 6002 /أعط مثال على دولة عدلت حدودها مع األردن ).
مثال ( -: )6تعديل حدود اليمن  -:سبب ذلك التعديل الوحدة التي حدثت بين الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن
الديمقراطية في دولة واحدة سميت الجمهورية اليمنية عام 1220م .
 النزاعات و المشكالت الحدودية :اذكر أنواع النزاعات الحدودية التي صنفها الجغرافي اإلنجليزي برسكوت ؟
- 1النزاع على ملكية مناطق حدودية .
 -2النزاع على وظيفة الحدود .

 -6النزاع على وضع الحدود .

 -2النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية  .شتوي  6016 + 6012 /أذكر

أوال  -:النزاع على ملكية مناطق حدودية  -:ينشأ مثل هذا النزاع عندما يدعى كل طرف من األطراف المتنازعة حقه في
السيطرة على منطقة جغرافية حدودية استنادا على أسباب عدة .
مثال  -:تستند إيران في احتاللها لثالث جزر عربية في الخليج العربي و هي (أبو موسى  ,طنب الكبرى  ,طنب الصغرى )
إلى خرائط وزعتها السلطات االستعمارية اإلنجليزية جعلت لون
هذه الجزر على الخرائط بنفس لون إيران  ,حيث قامت إيران
باحتالل هذه الجزر قبل يوم واحد من إعالن قيام دولة اإلمارات عام
 ,1221حيث كان ذلك في اتفاق غير معلن مع بريطانيا سمحت

بموجبه باحتالل الجزر الثالث مقابل تنازله عن المطالبة بالبحرين .
سؤال وزاري شتوي  -: 6012/أعط مثال ( نزاع على ملكية
مناطق حدودية في الخليج العربي ) ؟ إيران و األمارات .
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سؤال وزاري صيفي  -: 6002 /أعط مثالين لجزيرتين تحتلهما إيران في الخليج العربي ؟ أبو موسى  /طنب الكبرى .
ثانيا  -:النزاع على وضع الحدود  -:هو نزاع ينشا بين الدول على مكان وضع الحدود بصورة دقيقة و تظهر مثل هذه
النزاعات عند البدء برسم خط الحدود و تحديد اتجاهاته .

مثال  -:النزاع بين مصر و إسرائيل  -:حدث هذا النزاع بعد

انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء عام  1226و رفضت االنسحاب من منطقة طابا و مناطق حدودية إلى ساحل خليج
العقبة حيث حاولت إسرائيل إظهار خطأ في مسار الحدود بيم فلسطين و مصر على الخرائط التي رسمها اإلنجليز واألتراك
عام  1222و حكمت محكمة العدل الولية لطالح مصر بضم طابا لحدودها .
ثالثا  -:النزاع على وظيفة الحدود  -:هو نزاع ينشأ بين الدول بسبب االنتقال غير المشروع عبر الحدود سواء كان ذلك
لألشخاص أو البضائع أو األفكار  .االنتقال الغير مشروع لكل منـ -:
 -1انتقال األشخاص  -:الدول الغنية تتوافر فيها فرص عمل تمنع الهجرة غير المشروع للعمالة الوافد على أراضيها ما يخلق
توترا بين الدول المصدرة للعمال و الدول المستقبلة مثال  -:هجرة غير قانونية إلى الدول العربية النفطية للعمل فيها .
 -6انتقال البضائع  -:هو انتقال بضائع ممنوعة كاألسلحة و المخدرات مما ينتج عنه نزاع سياسي واتهام الدول بعضها
بالتهاون في منع التهريب و يؤدي ذلك إلى إغالق الحدود و مراكز العبور أو قطع العالقات الدبلوماسية .
 -2انتقال األفكار و المعلومات .
سؤال وزاري شتوي  -: 6002 /فسر لم يعد أمر التدقيق على انتقال األفكار عبر الحدود باألمر المقلق .
الجواب  -:بسبب توفر الثورة االلكترونية التي شهدها العالم و أصبح التحكم بها غير مقدور عليه و من أمثلة ذلك الكتب و

اإلنترنت و الفاكس و الجواالت و المحطات الفضائية .
رابعا  -:النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية  -:هو نزاع ينشأ بين الدول المتجاورة على مورد طبيعي حدودي .
مثال  -1 -:عدم االتفاق على تقسيم مياه األنهار الدولية  -:هي األنهار التي
تتبع من خارج حدود الدولة و تمر بأكثر من دولة و يكون االختالف بين الدول
على بناء السدود و االستفادة منها ومن األمثلة على ذلك  -:النزاع التركي –
العربي ( سوريا و العراق ) -:على اقتسام مياه نهر الفرات حيث قامت تركيا
بناء عددا من السدود الصغيرة (  61سدا ) و بناء سد أتاتورك عام 1226على
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نهر الفرات ونتج عن ذلك انخفاض معدل تصريف نهر الفرات عند دخوله األراضي السورية إلى نحو  12مليار م  2بعد أن
كان 62مليار م  2تتقاسمها كل من سوريا و العراق إذ أن نصيب العراق  12مليار م 2و سوريا  11مليار م . 2
سؤال مقترح  -:فسر انخفاض معدل تصريف نهر الفرات عند دخوله األراضي السورية و العراقية ؟
الجواب  -:بسبب قيام تركيا بناء عددا من السدود الصغيرة (61سدا ) و بناء سد أتاتورك عام 1226على نهر الفرات ونتج
عن ذلك انخفاض معدل تصريف نهر الفرات عند دخوله األراضي السورية إلى نحو  12مليار م  2بعد أن كان 62مليار م 2

تتقاسمها كل من سوريا و العراق إذ أن نصيب العراق  12مليار م 2و سوريا  11مليار م . 2
 -6النزاع العراقي الكويتي  -:النزاع على المنطقة المحايدة التي تحوي كميات كبيرة من النفط .
 -2النزاع اإليراني العراقي  -:النزاع على مياه شط العرب .
سؤال هام  -:كيف يتم حل المشكالت الحدودية بين الدول ؟ الجواب  -:عن طريق التحكيم الدولي بالطرق السلمية مثال -:
لجوء قطر والبحرين إلى محكمة العدل الدولية لحل الخالف بينهما على الجزر حيث صدر قرار المحكمة بسيادة البحرين على
جزر حوار و سيادة قطر على جزر أخرى مما أنهى الخالف بينهما .
سؤال  -:يمثل الشكل المجاور تعديل الحدود الكورية
أدرس الشكل ثم أجب عن األسئلة التي تليه -:
 -1ما التغيرات التي حدثت على حدود و مساحة كوريا؟
تجزئة كوريا وتقسيمها إلى دولتين ( شمالية و جنوبية ) .
 -6هل تتوقع أن تتمتع كوريا بقوة قبل التعديل أم بعده ؟
قبل التعديل ألنها كانت تتمتع بقوة أكبر و من حيث
الموارد الطبيعية و البشرية و القوة السياسية .
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الوحدة الثانية

إعداد محمود الجرادات

الجغرافيا السياسية

0787341093

الدرس الثالث  (( -:المنظمات و األحالف الدولية ))
 المنظمات الدولية  -:هي منظمات تكون فيها العضوية مفتوحة لكل دول العالم الراغبة في االنضمام إليها متى توافرت
فيها شرط العضوية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة و العضوية هنا ليست على نطاق جغرافي معين بل تمتد لتضم
عددا كبيرا من دول العالم لذلك سميت بالمنظمات الدولية  .صيفي6012/
سؤال وزاري شتوي  -: 6002 /فسر ترتبط دول العالم مع بعضها في منظمات دولية أو إقليمية ؟
الجواب  -:من أجل تحقيق التعاون و تحقيق مصالح الدول المشتركة في أحد المجاالت في ظل هذه التحالفات .
 تقسم المنظمات الدولية اعتمادا على هدفها إلى  -1 -:منظمات دولية سياسية  -6 .منظمات دولية اقتصادية .
أوال -:منظمات دولية سياسية  -:أعط مثال على منظمة دولية سياسية وزاري صيفي 6012/؟
الجواب -:

 -1عصبة األمم المتحدة .

 -6هيئة األمم المتحدة.

ج -منظمة عدم االنحياز .

سؤال وزاري صيفي -: 6010/قارن بين هيئة األمم المتحدة و منظمة دول عدم االنحياز وعصبة األمم المتحدة من حيث -:
من حيث

عصبة األمم المتحدة

هيئة األمم المتحدة

منظمة دول عدم االنحياز

سنة اإلنشاء

1212م بعد الحرب
العالمية األولى

1222م بعد الحرب العالمية
الثانية

1222م بعد الحرب العالمية الثانية .

األهداف

 -1منع الحروب و
الحفاظ على السلم
العالمي .
 -6منع تكرار حروب
عالمية من خالل
التعاون الدولي .

 -1حفظ السالم و تسوية
النزاعات الدولية بالطرق
السلمية .
 -6حظر استعمال القوة في
العالقات الدولية .
 -2عدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول األعضاء .و
مقرها في نيويورك .

 -1عدم االنضمام إلى حلف عسكري
تكون إحدى الدول الكبرى عضو فيه .
 -6عدم السماح لدولة كبرى بإقامة
قواعد عسكرية على
أراضي الدولة غير المنحازة  -2عدم
االرتباط باتفاق ثنائي مع الدول الكبرى .
-2تشجيع السياسيات المستقلة القائمة
على تعايش النظم السياسية و االجتماعية
المختلفة .

عوامل البقاء أو
الفشل

انتهت لقيام الحرب
العالمية الثانية .

ال تزال باقية حتى اآلن
,أعطت حق نقض الفيتو
للدول الكبرى منها فرنسا و
بريطانيا و أمريكا و روسيا

ال تزال باقية حتى اآلن ,األردن عضو
بارز فيها وله دور فاعل في المنظمة.
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سؤال فسر  -:أعطى حق النقض الفيتو للدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ؟
الجواب -:من أجل تحقيق هيئة األمم المتحدة بعض أهدافها و الحفاظ على بقائها من خالل االعتراف بقوة و تميز الدول
الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الثانية و هي ( الواليات المتحدة األمريكية و روسيا و بريطانيا و فرنسا و الصين ) .
 حق النقض الفيتو-:هو امتياز يمنح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي ),USAصين,روسيا,
بريطانيا,فرنسا) وبموجب هذا االمتياز ال ينفذ أي قرار ال توافق عليه أي دولة من هذه الدول .شتوي.6012+6012/16

مالحظة هامة  -:لقد تم اتخاذ قرارات بشن حروب بعيدا عن موافقة األمم المتحدة وهي -:
 -6الحرب على العراق عام 1221م بقيادة . USA

 -1الحرب على أفغانستان عام  6006م بقيادة .USA

-2التدخل في شؤون السودان قضية دار فور عام  6002م .
مالحظة هامة  -:الدول غير أعضاء في هيئة األمم المتحدة ( الفاتيكان  ,غينانا الفرنسية  ,تايوان ) .
 منظمة عدم االنحياز  -:هي منظمة دولية تضم الدول التي وقفت على الحياد بين المعسكر الشرقي(بزعامة روسيا االتحاد
السوفيتي سابقا ) و المعسكر الغربي ( بزعامة الواليات المتحدة ) و عدد أعضائها  112دولة .
ثانيا  -:منظمات دولية اقتصادية  -:تضم كال من  -1-:منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك )  -2.منظمة التجارة العالمية .
سؤال  -:قارن بين منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك ) و منظمة التجارة العالمية من حيث -:
من حيث

منظمة األقطار المصدرة للنفط (أوبك)

منظمة التجارة العالمية

سنة التأسيس

1220م في بغداد

 1222م

أسباب النشأة

نتيجة تحدى الشركات العالمية االحتكارية لتخفيض أسعار الخام و

(علل)

مقرها الدائم في فينا .

الحد من الرسوم الجمركية على حركة
البضائع بين الدول األعضاء حلت محل
الجات (االتفاقية العامة للجمارك و التجارة)
 -1التعاون بين الدول المصدرة للنفط في مواجهة الشركات

 -1وضع المعايير للتجارة بين الدول

األهداف

الحاصلة على امتيازات التنقيب عن النفط و استخراجه و بيعه .

األعضاء فيها .

(صيفي

-6مراقبة األسعار  -2 .تقسيم الحصص اإلنتاجية بين الدول

 -6مناقشة قوانين التجارة الحالية و

)6002

األعضاء و تحقيق أقصى فائدة للدول المصدرة للنفط  -2.الصمود المستقبلية  -2 .حل النزاعات التجارية بين
في وجه المخططات االقتصادية للدول المستهلكة للطاقة .
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الدول األعضاء

سؤال مهم  -:فسر بدأت قدرة منظمة أوبك تتناقص على ضبط السوق و زيادة اإلنتاج ؟أو فسر تراجع دور منظمة أوبك منذ
منتصف عام  6002م ؟ الجواب  -:بسبب زيادة عدد المنتجين و المصدرين للنفط في العالم .
مالحظة هامة  -:عدد الدول األعضاء في منظمة أوبك  11دولة -:دول عربية (ليبيا ,الجزائر ,العراق ,السعودية  ,اإلمارات
العربية ,قطر,الكويت) و دول غير عربية ( إيران ,فنزويال ,نيجيريا  ,اندونيسيا) والدول المنسحبة (الغابون و األكوادور) .

الوحدة الثانية

إعداد محمود الجرادات

الجغرافيا السياسية

0787341093

الدرس الرابع (( -:المنظمات اإلقليمية ))
 المنظمات اإلقليمية  -:هي منظمات تضم في عضويتها عدد محدد من الدول و التي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة
جغرافية معينة  ( .صيفي . ) 6002 /
 األسس التي تقوم عليها المنظمات اإلقليمية  -:مهم
المنظمة اإلقليمية
 -1جامعة الدول العربية

األساس
أساس قومي

 -6حلف شمال األطلسي ( الناتو )

أساس أمني – عسكري

 -2منظمة المؤتمر اإلسالمي

أساس ديني

 -2منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط (األوابك )
سؤال وزاري شتوي  +6002 /صيفي  -: 6012/أذكر أبرز المنظمات اإلقليمية في العالم ؟

أساس اقتصادي

 -1جامعة الدول العربية .

 -6حلف شمال األطلسي ( الناتو ).

 -2منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط (األوابك) .

 -2منظمة المؤتمر اإلسالمي.
 -2االتحاد األوروبي .

أوال  -:جامعة الدول العربية  -:التأسيس  1222 -:م تضم جميع الدول العربية  .المقر  -:القاهرة .
األهداف  -:أذكر صيفي  - 1 6012 /المساواة بين الدول األعضاء و احتفاظ كل منها بسيادتها.
 -6عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بين دول األعضاء .
 -2تقديم المساعدات الالزمة إذا تعرضت إحدى دول الجامعة ألي اعتداء .
 -2تعاون الدول العربية في الشؤون االقتصادية و المالية و االجتماعية و الصحية و شؤون الجنسية و الثقافية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6016/ 6002 /فسر بالرغم من شمولية أهداف جامعة الدول العربية إال أنها لم تتمكن من تحقيق
أهدافها  .أو أذكر أسباب عدم إمكانية الجامعة العربية من تحقيق أهدافها ؟الجواب  -1 -:عدم وجود آلية لتطبيق القرارات .
 -6االختالف في وجهات السياسية للدول األعضاء  -2 .سيادة المصالح القطرية و تفضيلها على المصلحة القومية العامة .
 -2عدم إعطاء الجامعة أي أهمية تذكر في الخطط التنموية السياسية لكل دولة .
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سؤال  -:ماذا يترتب على جامعة الدول العربية لتحقيق دور أكبر ( أهدافها) ؟ الجواب -:
 -1إعادة دورها في إحياء الهداف التي قامت من أجلها .

 -6البد أن تكون قراراتها ذات مصداقية و تأثير .

 -2منحها سلطة أعلى من سلطة النظم السياسية  -2 .أن تكون قراراتها لألعضاء إذا حازت تلك القرارات على األغلبية.
 -2زيادة حجم التفاعل بين الجامعة و الشعوب العربية .
ثانيا  -:االتحاد األوروبي -:التأسيس  1221 -:م باسم منظمة الحديد والفحم األوروبية وفي عام  1222أطلق عليها السوق
األوروبية المشتركة و تضم دول مؤسسة هي (فرنسا  ,بلجيكيا ,هولندا  ,ألمانيا  ,إيطاليا ) .ثم انضمت لها ( -:أسبانيا ,أيرلندا
 ,بريطانيا  ,اليونان ).
األهداف  -:سؤال وزاري شتوي  -: 6012/أذكر أربعة من أهداف لالتحاد األوروبي ؟
الهدف
 -1أهداف سياسية خارجية

 -6أهداف اقتصادية

-2أهداف تجارية

الجوانب التي تشملها
 -1سن القوانين جمركية موحدة .
 -6تمويل مشاريع اقتصادية في الدول المرشحة لعضوية االتحاد .
-1تحقيق التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء.
 -6تشكيل هيكل تنظيمي اقتصادي موحد -2 .استخدام عملة واحدة هي اليورو .
 -1تحقيق تجارة حرة بين الدول األعضاء  -6.إزالة مظاهر التنافس بين األعضاء .
 -2إزالة الحواجز الحدودية أمام حركة األعضاء و األشخاص .

 -2أهداف زراعية

 -1إتباع سياسات زراعية موحدة -6 .مساعدة األقاليم الفقيرة في الدول األعضاء.

-2أهداف سياسية

التوقيع على الدستور الموحد ألوروبا .

سؤال متوقع  -:فسر ينظر إلى االتحاد األوروبي على أنه كيان فريد ال يوجد له مثيل في العالم( يتصف بالشمولية) ؟
الجواب  -:ألن أنشطته متنوعة تشمل المجاالت كافة و تشكل القوة االقتصادية والعسكرية للدول األوروبية األعضاء أبرز
العوامل التي تدعم بقوة هذا االتحاد .
ثالثا  -:منظمة األقطار العربية المصدرة ( أوابك )  -:التأسيس  -:عام  1222م  .الهدف  -1-:توفير مكان للتشاور و
التعاون النفطي بين األقطار العربية المنتجة و المصدرة للنفط  -6إنشاء مشروعات مشتركة في أوجه الصناعات النفطية .
تضم ( سوريا  ,العراق  ,الكويت ,قطر,األمارات,السعودية  ,مصر ,ليبيا  ,تونس ,الجزائر )  .شتوي 6010 /أعط مثالين.
سؤال  -:فسر توقف عضوية تونس في منظمة األوابك ؟
الجواب  -:أ -ألسباب تتعلق بدفع حصتها المالية  ,ب -عدم إقامة مشروعات على أراضيها كما كانت تريد .
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سؤال وزاري شتوي  -: 6012 /قارن بين منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك ) و منظمة األقطار العربية المصدرة
للنفط ( أوابك ) من حيث  -:سنة التأسيس  /سبب التأسيس
منظمة األقطار المصدرة للنفط ( أوبك ) منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك)

وجه المقارنة

1220م

 1222م

نتيجة تحدى الشركات العالمية

توفير مكان للتشاور و التعاون والتنسيق النفطي

سنة التأسيس

سبب التأسيس
بين األقطار العربية المنتجة و المصدرة للنفط .

االحتكارية لتخفيض أسعار الخام
 11دولة  ,دول عربية (ليبيا ,الجزائر,

 10دول عربية  ( ,سوريا  ,العراق  ,الكويت

العراق ,السعودية  ,اإلمارات العربية
األعضاء

,قطر,األمارات,السعودية  ,مصر ,ليبيا  ,تونس
,قطر,الكويت) و دول غير عربية
,الجزائر )
(إيران ,فنزويال ,نيجيريا ,اندونيسيا)

نسبة امتالك أعضاء هذه

 %20من احتياطي النفط العالمي

 %22من احتياطي النفط العالمي

المنظمة من النفط العالمي

رابعا  -:منظمة المؤتمر اإلسالمي  -:التأسيس  1222 -:م في الرباط  .المقر  -:جدة في المملكة العربية السعودية .
سبب التأسيس  -:أثر قيام إسرائيل بحرق األقصى .
 أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي  -1 -:تعليم اللغة العربية في األقطار اإلسالمية لتعميق فهم المسلمين للقرآن الكريم .
 -2إحياء التراث اإلسالمي و العمل على نشره .

 -6توثيق و تعزيز التعاون بين دول األعضاء .

 -2الدفاع عن قضايا المسلمين في العالم و على رأسها قضية فلسطين .
 اللجان و المؤسسات المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي -:
** اللجان -:

** المؤسسات -:

 -1لجنة القدس .

 -1بنك التنمية اإلسالمي .

 -2لجنة التعاون االقتصادي و التجاري .

 -2المنظمة اإلسالمية للتعليم والثقافة .

 -3لجنة العالقات االقتصادية و االجتماعية .
 -3المنظمة اإلسالمية للبث اإلذاعي .

 -4لجنة التمويل الدائم.
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خامسا  -:حلف شمال األطلسي ( الناتو )  -:التأسيس 1441 -:م .

المقر  -:بروكسيل عاصمة بلجيكيا .

الدول األعضاء ( -:بزعامة ,USAكندا ,أسبانيا  ,فرنسا,ألمانيا,بريطانيا,إيطاليا النرويج,اليونان ,تركيا,أيسلندا,الدنمارك ) .
سؤال علل  -:سمي حلف شمال األطلسي بهذا االسم ؟ الجواب  -:ألن معظم الدول األعضاء في الحلف تقع في الجزء
الشمالي من المحيط األطلسي .

الدولة اإلسالمية الوحيدة في هذا
الحلف هي تركيا شتوي 6002/

 الهدف من نشأت حلف شمال األطلسي  -:بهدف التعاون العسكري و المني بين دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية
للوقوف في وجه الزحف الشيوعي .
 ينص ميثاق هذا الحلف على " -:أن أي اعتداء على إحدى دول الحلف إنما هو اعتداء على الدول األعضاء جميعها" .
سادسا  -:حلف وارسو  -:هو تكتل عسكري وقعته روسيا ( االتحاد السوفيتي سابقا ) مع حلفائها من دول أوروبا الشرقية .
المقر  -:وارسو عاصمة بولندا .

التأسيس 1411 -:م .

 السبب من نشأت حلف وارسو  -:للرد على إنشاء حلف شمال األطلسي .
مالحظة هامة  -:لم يستمر حلف وارسو فقد أدى انهيار االتحاد السوفيتي عام 1221م إلى حل تكتل حلف وارسو .
سؤال وزاري شتوي  -: 6002 /فسر على الرغم من تالشي أسباب قيام حلف شمال األطلسي إال أنه أخذ بالتوسع ليضم دوال
كانت في حلف وارسو ؟
الجواب  -:ألن الحلف كان يرى أن محاربة اإلرهاب تقتصي استمراريته باإلضافة إلى تخوفه من ظهور عدو جديد ألوروبا .
سؤال وزاري شتوي -: 6012/صنف المنظمات اآلتية حسب الجدول اآلتي -:
( منظمة التجارة العالمية  ,منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط(أوابك),منظمة األقطار المصدرة للنفط (أوبك ) ,هيئة األمم
المتحدة  ,دول عدم االنحياز  ,حلف شمال األطلسي (الناتو ) )
عالمية سياسية

عالمية اقتصادية

إقليمية

هيئة األمم المتحدة /دول عدم االنحياز

منظمة التجارة العالمية /أوبك

أوابك /حلف شمال األطلسي (الناتو )

سؤال وزاري شتوي -: 6012/6016 /قارن بين هيئة األمم المتحدة و جامعة الدول العربية كما هو مطلوب بالجدول -:
وجه المقارنة

سنة التأسيس

المقر الدائم

هيئة األمم المتحدة

1222م بعد الحرب
العالمية الثانية

نيويورك

جامعة الدول العربية

1222م

القاهرة

األهداف ( هدفين )
 -1حفظ السالم و تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية
.
 -6حظر استعمال القوة في العالقات الدولية .
 - 1المساواة بين الدول األعضاء و احتفاظ كل منها
بسيادتها -6 .عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بين دول
األعضاء
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الوحدة الثانية
الجغرافيا السياسية

إعداد محمود الجرادات
0787341093

الدرس الخامس  (( -:العوامل المؤثرة في النزاعات الداخلية بين القوميات ))
 التركيب اإلثني أو العرقي  -:هو توزيع السكان حسب أصولهم القومية أو العرقية أو اللغة األم  .شتوي. 6002/
سؤال  -:أدرس الشكل المجاور الذي يوضح الموقع الجغرافي لجزيرة قبرص ثم أجب عن األسئلة التالية -:
 -1حدد الموقع الجغرافي لجزيرة قبرص ؟
تقع في البحر المتوسط جنوب شرق تركيا .
 -6ما القوميات المكونة للجزيرة و كم تبلغ نسبة كل منها ؟ أ – القومية التركية
 %12 -:ب -القومية اليونانية %22 -:

ج -قوميات أخرى . %2 -:

 -2ما أثر اختالف القوميات في قوة قبرص ؟ يؤدي إلى ضعفها سياسيا و
اقتصاديا فاالختالف و التباين بين القوميات قد يؤدي إلى قيام حركات االنفصالية
في الدولة كما حدث في قبرص ( قبرص التركية  ,و قبرص اليونانية ) .
سؤال وزاري صيفي -: 6002 /فسر يؤدي اختالف القوميات في بعض الدول إلى ضعفها سياسيا ؟
الجواب  -:ألن االختالف و التباين بين القوميات قد يؤدي إلى قيام حركات االنفصالية في الدولة كما حدث في كل من قبرص
( قبرص التركية  ,و قبرص اليونانية ) و اإلتحاد اليوغسالفي و السودان و روسيا االتحادية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6011/أعط أمثلة على دول تختلف فيها القوميات و أدت إلى ضعفها سياسيا و اقتصاديا ؟
الجواب  -:قبرص  ,االتحاد اليوغسالفي .
 القوميات المكونة لسويسرا  -:أ -األلمانية  .ب -الفرنسية  .ج -اإليطالية  .د -الرومانية .
مالحظة هامة  -:بالرغم من تعدد القوميات في سويسرا( في أوروبا ) إال أنها تعيش معا
مكونة مجتمع يتمتع بالرخاء االقتصادي و السياسي .
سؤال وزاري شتوي -:6002/أعط مثاال على دولة تتعدد فيها القوميات و تتمتع برخاء
اقتصادي و سياسي في قارة أمريكا الشمالية  -:الجواب  -:كندا و الواليات المتحدة األمريكية .
سؤال وزاري شتوي  -: 6012/تخيل أنك سافرت لكل من قبرص و سويسرا ما القوميات المكونة لهذه الدول ؟
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 العوامل التي تؤثر على طبيعة العالقات بين القوميات المختلفة في الدولة التي يعيشون فيها .صيفي6012+ 6012/
 -1طبيعة نظام الحكم و مدى تطبيق القواعد الديمقراطية .
 -2التجمع و التشتت الجغرافي لألقليات .

 -6تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب .

 -2الموقع الجغرافي لألقلية .

 -2استيعاب المجتمع لألقلية .

أوال  -:طبيعة نظام الحكم و مدى تطبيق القواعد الديمقراطية  -:يؤدي تطبيق الدولة سياسة التميز العنصري لألقليات و
الجماعات إلى زيادة فرصة قيام صراعات بين الحكومة و األقليات.مثال -1 -:جنوب أفريقيا سابقا  -6 .زيمبابوي ( روديسيا
سابقا )  -2.سياسة التميز العنصري التي كانت في الواليات المتحدة سابقا مع السود من أصول أفريقية .
 التميز العنصري  -:مجموعة من السلوكيات السلبية التي تقوم بها الدول أو مجموعة من األفراد اتجاه قومية أو طائفة
مختلفة عن السكان األصليين في الدولة مثال  -:تميز البيض ضد السود من أصول أفريقية التي كانت في الواليات المتحدة.
 تعريف األقليات  -:هي مجموعة من األفراد الذين ينتمون إلى قومية أو أصول عرقية تختلف عن األصل العرقي للغالبية
العظمى من سكان الدولة  .صيفي. 6012/6016/ 6011
ثانيا  -:تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب  -:يزداد
الصراع العرقي كلما أدركت المجموعة العرقية أن حقوقها مسلوبة .
مثال  -:أدرك المسلمون في ارتيريا بأنهم أقلية مختلفة عن الدولة
اإلثيوبية لذا طالبت باالستقالل الذي تحقق لها في عام 1226م/
دولة تعاني من صراعات عرقية أثيوبيا صيفي. 6012 /
ثالثا  -:التجمع و التشتت الجغرافي لألقليات  -:يؤدي تجمع األقلية في مكان معين من الدولة على تقوية األقلية  ,و قد تقوم
على أثرها حركات انفصالية و تحريرية بهدف االستقالل .مثال  -:قيام أقلية الباسك بمحاولة االنفصال في اإلقليم الذي تعيش
فيه شمال شرق إسبانيا و لم تنجح .
 إقليم الباسك  -:أقلية تعيش في شمال شرق إسبانيا تطالب باالستقالل عن أسبانيا .
 أما تشتت األقلية في أنحاء الدولة يؤدي إلى إضعاف خطرها مثال  -:كالزنوج في الواليات المتحدة األمريكية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6010 /فسر خطورة تجمع األقلية الواحدة في مكان معين من الدولة ؟ الجواب  -:يؤدي تجمع
األقلية في مكان معين من الدولة على تقوية األقلية  ,و قد تقوم على أثرها حركات انفصالية و تحريرية بهدف االستقالل .
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رابعا  -:الموقع الجغرافي لألقلية  -:تزداد مشكالت األقليات إذا
احتلت موقعا جغرافيا من دولة مجاورة و تريد االنضمام لها .
مثال  -:الكازاخ المسلمون في إقليم تركستان الشرقية (السيكيانج )
غرب الصين الذين يتطلعون لالنضمام إلى جمهورية كازاخستان .
 إقليم الكازاخ  -:إقليم صيني فيه أقلية مسلمة تعيش في شمال
شرق الصين في إقليم تركستان الشرقية يتطلعون لالنضمام
إلى جمهورية كازاخستان .
خامسا  -:مدى استيعاب المجتمع لألقلية  -:.إذا تقبل المجتمع األقليات فإن ذلك يؤدي غلى اندماجها في المجتمع و تصبح
جزءا منه و تساهم في التنمية االقتصادية و االجتماعية .
 تم تصنيف دول العالم إلى مجموعات بناء على التنوع القومي فيها  -:مهم ( أسئلة وزارية على الخرائط ) .
 المجموعة األولى  -:تضم الدول التي تسيطر عليها أغلبية عرقية و توجد فيها أقليات عرقية أخرى قليلة ( الدول العربية ).
 المجموعة الثانية  -:تضم الدول التي تسيطر عليها األقلية العرقية (سيطرت األقلية البيضاء على دولة جنوب إفريقيا) .
 المجموعة الثالثة -:تضم الدول التي تحتوي على توازن عرقي
بين مجموعتين عرقيتين مثل :بلجيكيا حيث تضم قوميات هي -:
 -1الوالون  -:تعيش في الجنوب يتحدثون الفرنسية.
 -6الفليمنك  -:تعيش في الشمال و يتحدثون الفليمنكية من أصل
ألماني .
 أثر هذا التوازن العرقي في قوة بلجيكيا  -:زيادة في القوة
السياسية واالقتصادية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6012 /أعط مثاال على دولة تحتوي على توازن عرقي بين مجموعتين عرقيتين  -:بلجيكيا .
 المجموعة الرابعة  -:تضم الدول التي تحتوي على عدد كبير من األقليات متعدد القوميات  ,مثل الواليات المتحدة
األمريكية و جزيرة قبرص و أثيوبيا و الصين و كندا و سويسرا .
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إعداد محمود الجرادات

الجغرافيا السياسية

0222221022

الدرس السادس  (( -:األمن القومي العربي ))
 القومية و القطرية و اإلقليمية -:
 القومية  -:مصطلح يصف مجموعة من الناس يشتركون في ثقافة و لغة و قيم و تراث و تاريخ مشترك  .شتوي+6011/
صيفي  . 6012 /أكثر المفاهيم شمولية .
 القطرية  -:مصطلح يصف انتماء سكان القطر أو الدولة الواحدة لدولتهم ضمن حدودها السياسية المعروفة .شتوي6012/
 اإلقليمية  :مصطلح يصف االنتماء للمنطقة أو إقليم الذي تعيش فيه الجماعات و األفراد ضمن القطر الواحد.صيفي6012
 +شتوي  . 6016 /مصطلحات تنمي الشعور بالتفرقة ( اإلقليمية  +القطرية) .
 سؤال وزاري صيفي :6012/أذكر العوامل(أسباب) التي تنمي أو تزيد من الشعور باإلقليمية لدى الجماعات واألفراد؟ أو
فسر تنامي الشعور باإلقليمية لدى الجماعات و األفراد ؟الجواب  -1 -:العزلة الجغرافية  -6 .ضعف وسائل المواصالت و
طرق االتصال -2.السياسات الحكومية غير المتوازنة تجاه األقاليم -2 .التوزيع الغير عادل بين أقاليم و مناطق الدولة الواحدة.
 أثار المترتبة على االنتماء اإلقليمي القوي و تزايد الشعور باإلقليمية لدى الجماعات واألفراد  -:يؤدي إلى عدم التكامل
االقتصادي و التجانس االجتماعي و الثقافي بين أبناء القطر الواحد مما يسهم في تخلف القطر و إضعافه .
 األمن القومي العربي  -:هي قدرة األمة العربية على مواجهة جميع المخاوف و المخاطر التي تهددها و حماية مصالحها
الجوية و الحفاظ على كيانها و بقائها  ( .صيفي . )6016 + 6012 /
 مقومات األمن القومي العربي  -:سؤال وزاري شتوي  -: 6016/أذكر المقومات اإلستراتيجية التي يتم من خاللها
تحقيق األمن القومي العربي ؟ الجواب  -1 -:الموقع .

 -6الحدود .

 -2السكان .

 -2الموارد االقتصادية .

أوال  -:الموقع  -:فسر يشغل الوطن العربي موقعا جغرافيا استراتيجيا على خريطة العالم ؟ مهم ألنه -:
 -1يقع عند ملتقى قارات العالم القديم الثالث ( آسيا  ,أوروبا  ,أفريقيا ) .
 -6تتوغل في أراضيه ثالثة اذرع مائية ( الخليج العربي  ,البحر األحمر  ,البحر المتوسط ) .
 -2يشرف الوطن العربي على أهم طرق المالحة العالمية  ,وضح أو فسر ؟
54

أ -ألنه يمتلك سواحل طويلة تطل على البحار و المحيطات تبلغ أطوالها 61200كم .
ب -بإضافة إلى أن جميع سواحلها دافئة و صالحة للمالحة طوال أيام السنة مما أسهم في إيجاد موانئ صالحة للمالحة .
 -2يشرف على مضايق مائية مهمة و هي ( جبل طارق  ,هرمز  ,باب المندب  ,مضايق تيران ,قناة السويس ).
سؤال وزاري شتوي : 6002/فسر للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية في تحقيق األمن القومي أوقات السلم و الحرب؟
الجواب  -:ألن استغالل موقعه في أوقات السلم يحقق أهمية كبرى يحب أن تنعكس لتصبح قوة اقتصادية كبرى  ,و كذلك
استغالله في أوقات الحرب لغايات السيطرة و التفوق العسكري .
سؤال وزاري شتوي  -: 6002/فسر للموقع الفلكي للوطن العربي أهمية في تحقيق التكامل االقتصادي ؟ أو
فسر يمكن استثمار الموقع الجغرافي للوطن العربي في تحقيق التكامل االقتصادي ؟
الجواب  -:ألنه يمتد على مساحة واسعة بين دائرتي عرض  6جنوبا و  22شماال مما يؤدي إلى تنوع المناخيات السائدة فيه و
الذي اوجد بدوره تنوعا في اإلنتاج الزراعي .
ثانيا  -:الحدود  -:سؤال  -:فسر تعد الحدود الخارجية للوطن العربي في مجملها ظواهر طبيعية يمكن أن توظف لخدمة
األمن القومي العربي ؟ أو

فسر تستند الحدود الخارجية للوطن العربي في مجملها لظواهر الطبيعية ؟ مهم

الجواب  :ألنها حدود تستند إلى ظواهر تضاريسية ومناخية,فالمتنقل بين أجزاء الوطن العربي ال يشعر بوجود حواجز طبيعية
عائقا ماعدا الحدود السياسية المصطنعة التي أوجدها االستعمار بهدف تجزئة الوطن العربي إلدراكه حصانة حدوده الخارجية.
سؤال  -:فسر قيام االستعمار بوضع حدود مصطنعة للوطن العربي ؟ج -:بهدف تجزئة الوطن العربي إلدراكه حصانة حدوده
الخارجية وأوجد الكيان اليهودي في فلسطين وخلق مشكالت حدودية في مناطق مختارة ليسهل السيطرة على الوطن العربي .
ثالثا  -:السكان :سؤال فسر يعد عامل السكان في الوطن العربي من أهم عوامل وحدة الوطن العربي الداعمة ألمنه القومي؟
الجواب  -:ألنه يشكل ما نسبته  % 2من سكان العالم تقريبا لعام 6002م مما يوفر أيدي عاملة الستثمار الموارد الطبيعية و
العمل في القطاعات االقتصادية المختلفة و يشكل القوة العسكرية الالزمة للدفاع عن الوطن العربي .
سؤال وزاري صيفي -: 6011 /فسر ينتمي معظم سكان الوطن العربي إلى أمة قومية واحدة ؟ مهم جدا
الجواب  -:ألنه تربطه وحدة اللغة  /وحدة الدين  /ولها تاريخها و حضارتها و عاداتها و أهدافها المشتركة .
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مالحظة هامة  -:يتوزع سكان الوطن العربي بشكل غير متساوي على أراضيهم لذلك يجب إتباعها إجراءات إلعادة توزيع
سكان الوطن العربي على أراضيه ( علل أو ما الهدف ) لتحقيق اإلنتاج االقتصادي الجيد و استثمار الموارد الطبيعية.
 سؤال وزاري صيفي -: 6012/ما اإلجراءات التي يجب إتباعها إلعادة توزيع سكان الوطن العربي على أراضيه لتحقيق
اإلنتاج االقتصادي الجيد و استثمار الموارد الطبيعية ؟
 -1السماح للمزارعين العرب االنتقال إلى المناطق غير المستغلة زراعيا .
 -6تشجيع الهجرة بين أقطار الوطن العربي من المكتظة بالسكان إلى المناطق قليلة السكان  ( .وضح كيفية تشجيعهم )
أ -بإقامة مشاريع تنموية جاذبة لهم  .ب -بتخفيف قيود الهجرة بين الدول العربية .
رابعا  -:الموارد االقتصادية -:
 -1القطاع الزراعي  -:سؤال فسر يعد القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية المهمة في الوطن العربي ؟
الجواب  -:لألسباب التالية  -:أ -مساهمته بنسبة  % 2.2من إجمالي الناتج المحلي .
ب -يعد مصدرا رئيسا لمعيشة نسبة كبيرة من السكان كونه يشغل ما نسبته  %20من إجمالي األيدي العاملة .
ج -يعد المصدر الرئيس لتوفير المواد األولية للعديد من الصناعات التحويلية كالصناعات الغذائية و النسيجية .
 -6القطاع الصناعي  -:سؤال وزاري شتوي -: 6012 /فسر يعد القطاع الصناعي مكمال للقطاع الزراعي في تحقيق
األساس المادي لألمن القومي ؟ أو سؤال وزاري شتوي -: 6002 /اذكر مقومات الصناعة في الوطن العربي ؟
الجواب  -:بسب توفر مقومات الصناعة المتمثلة بـ -:أ -األيدي العاملة ب -رؤوس األموال  .ج -وجود سو استهالكية واسعة.
د -توافر مصادر الطاقة و مواد الخام الزراعية و المعدنية .
 يتكون هيكل القطاع الصناعي من  -1 -:الصناعة اإلستخراجية .
الصناعة اإلستخراجية :أ -يشكل النفط و الغاز الطبيعي الجزء
األكبر من منتجات هذه الصناعة.
ب -كما تستخرج الخامات غير معدنية كالفوسفات و الخامات
المعدنية كالحديد و الرصاص و الذي يبلغ إنتاج كل منهما % 2
من اإلنتاج العالمي و الفوسفات  %22و الكروم . %2

 -6الصناعة التحويلية .
الصناعة التحويلية  -:أهم مكوناتها الصناعات
الكيميائية و الجلدية و صناعة المنسوجات و
المالبس و صناعة المعدات و آليات .

سؤال وزاري صيفي  -:6012 /أعط مثالين على
صناعات تحويلية عربية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6002 /فسر تزايد مساهمة الصناعة اإلستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي العربي ؟
الجواب  -:بسبب زيادة الطلب العالمي على النفط و ارتفاع أسعاره بشكل ملموس .
سؤال متوقع  -:فسر ال يشكل إنتاج السلع الثقيلة من طائرات و معدات عسكرية جزءا رئيسيا من الصناعات التحويلية ؟
الجواب -:بسب افتقار الوطن العربي لتكنولوجيا صناعتها .
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 معوقات األمن القومي العربي  ( -:مهم )
 -1تفضيل و تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية الشاملة .
 -6الفردية في اتخاذ القرارات و االبتعاد عن العمل الجماعي و المؤسسية في العمل و الديمقراطية في اتخاذ القرارات .
 -2االختالفات العقائدية و الفكرية في النظم االقتصادية و السياسية المنتشرة في الوطن العربي .
 -2ازدياد تبعية معظم أجزاء الوطن العربي للعالم الخارجي اقتصاديا و سياسيا .
 أسس األمن القومي العربي و آليات تحقيقه -:
 -1يمكن تشكيل األمن العربي بصورة تضمن الحفاظ على الخصوصية القطرية للدول العربية من خالل منحها استقاللية
داخلية واختيار طريقة اإلدارة وطبيعة نظام الحكم الذي تريد مقابل تنازلهاعن صالحيات لالتحاد الذي يدير شؤونها الخارجية.
 -6اتخاذ خطوات علمية وعملية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي الفعال مثل إنشاء سوق عربية مشتركة .
 -2البدء بإيجاد نظام عربي يكون أقرب للواقع كالتوجه نحو إنشاء الواليات العربية المتحدة لتحقيق التكامل االقتصادي و
االجتماعي و السياسي بين أجزاء الوطن العربي تمهيدا لتحقيق الوحدة الكاملة .
 -2إقامة مشاريع صناعية عربية مشتركة تستثمر اإلمكانات الهائلة لمقومات التنمية الصناعية في الدول العربية .
 -2تحصين اإلنسان العربي و تبصيره بأهمية األمن القومي العربي من خالل التنسيق بين أجهزة األمن و أجهزة األعالم و
الثقافة و التربية .
-2االستثمار في البحث العلمي و التقني و تحسين المستوى التعليمي في المدارس و الجامعات .
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الوحدة الثانية

إعداد محمود الجرادات

الجغرافيا السياسية

0222221022

الدرس السابع  (( -:األمن المائي العربي ))
 األمن المائي العربي  -:يقصد به التوفير المستمر الحتياجات الوطن العربي من المياه لسد احتياجه في مختلف المجاالت
و خاصة المنزلية و الزراعية و الصناعية  ,لتحقيق التنمية المستدامة  ,فالماء هو المحرك الرئيس للسياسات االقتصادية
واالجتماعية  .شتوي . 6012/
سؤال وزاري صيفي  -: 6012 /أذكر أوجه استعماالت المياه في الوطن العربي ؟
الجواب  -:القطاع الزراعي  -:يستحوذ ما نسبته ( )% 22و القطاع الصناعي  )%2( -:و

القطاع المنزلي ( . ) %2

 كميات المياه في الوطن العربي  -:نالحظ من
الجدول المجاور و الذي يوضح كميات المياه
المتوافرة في الوطن العربي و الكميات
المستخدمة أنه يوجد فائض مائي في الوطن
العربي يقدر بـ (  21.2مليار م. ) 2
 الميزان المائي  -:هو الفرق بين كميات المياه المتوافرة و كمية المياه المستخدمة  .شتوي 6012 /
 الفائض المائي  -:هي كميات المياه المتوافرة من الموارد المائية أكبرمن الكميات المستهلكة.شتوي6010/صيفي6011/
سؤال  -:فسر لجأت بعض الدول العربية إلى االعتماد على مصدر مائي غير تقليدي هو تحلية و تنقية المياه ؟
الجواب  -:بسبب النقص الشديد في كمية المياه العذبة االستخدامات المختلفة و إلشرافها على البحار و توفر رؤوس األموال
الالزمة للتحلية مثل اإلمارات العربية و السعودية .
 العجز المائي  -:يعني كميات المياه المستهلكة أو المطلوبة من الموارد المائية أكبر من الكميات المتوفرة  .صيفي6010/
 مالحظة  -:إذا أردنا تقدير الميزان المائي العربي المستقبلي مع األخذ بعين االعتبار الزيادة السكانية المرتفعة سيتبين وجود
خلل متوقع بين العرض و الطلب و الذي سيتحول إلى وجود عجز مائي خالل العقدين القادمين يقدر بـ (  121.2م. ) 2
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 أسباب العجز المائي في الوطن العربي-1 :عوامل طبيعية(علل) :تتعلق بـ الظروف المناخية الجافة السائدة في معظم أجزائه.
 -6عوامل بشرية  -:تتعلق بـ  -:أ -ارتفاع معدل المواليد و الزيادة السكانية التي وصلت في المتوسط إلى ( . )%6.2
ب -ارتفاع المستوى المعيشي  .ج -زيادة معدالت التصنيع .د -زيادة رقعة الزراعية المروية .هـ -زيادة االستهالك المنزلي .
 -2عوامل إدارية(علل)تتعلق بـ ضعف القدرة على إدارة الموارد المائية و الحفاظ عليها و ترشيد استهالكها ومنع استنزافها.
 -2تلوث المياه مما يحد من القدرة على استخدامها في االستعماالت المنزلية و الزراعية و الصناعية حيث تلقي كثير من
الصناعات مخلفاتها في األنهار و السدود .
 -2عوامل سياسية(علل)  -:تتعلق بـ سيطرة قوى خارجية على نسبة عالية من مصادر المياه السطحية في الوطن العربي
مما يقلل حصص البلدان العربية من الماء بإضافة إلى ضعف التعاون بين الدول العربية المتجاورة و المشتركة بالمياه .
سؤال وزاري شتوي  -: 6016 /فسر زيادة الطلب على المياه في الوطن العربي؟ أو فسر تعتبر العوامل البشرية من
أسباب العجز المائي الوطن العربي ؟ج  :أ -ارتفاع معدل المواليد و الزيادة السكانية التي وصلت في المتوسط إلى( )%6.2
ب -ارتفاع المستوى المعيشي .ج -زيادة معدالت التصنيع .د -زيادة رقعة الزراعية المروية .هـ -زيادة االستهالك المنزلي .
 سبل تحقيق األمن المائي العربي -:
سؤال وزاري صيفي  + 6012 /شتوي  -: 6012 /أذكر أربعة من الحلول المقترحة أو سبل لتحقيق األمن المائي العربي؟
 -1حل الخالفات العربية حول تقسيم المياه و حل المشكالت المتعلقة باقتسام مياه األنهار الدولية .
 -6العمل على ترشيد استهالك الموارد المتاحة  -:سؤال وزاري شتوي  -: 6011 /أذكر أساليب لترشيد استهالك الموارد
المائية لتحقيق األمن المائي القومي ؟ الجواب - :أ -رفع كفاءة و صيانة وتطوير شبكات نقل و توزيع المياه  ,ب -تطوير
نظم الري  ,ج -استنباط سالالت من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه و تتحمل درجات أعلى من الملوحة .
 -2البحث عن موارد مائية جديدة  -:سؤال مهم  -:أذكر أساليب أو طرق البحث عن الموارد المائية جديدة لتحقيق األمن
المائي القومي ؟ الجواب -:أ -إجراء دراسات و استكشافات إليجاد خزانات مياه جوفية جديدة .ب -تطوير تقنية معالجة مياه
الصرف الصحي و التوسع في استخداماتها الزراعية و الصناعية .
 -2ابتكار وسائل و تقنيات لالستفادة من مياه األمطار  -:سؤال مهم  -:أذكر بعض األساليب أو طرق المبتكرة لالستفادة من
مياه األمطار لتحقيق األمن المائي القومي ؟ االستمطار,الحصاد المائي  ,تحلية مياه البحر المالحة أو الينابيع شبه المالحة -2 .
العمل على نقل المياه من الدول الغنية بالمياه  :مثل سوريا و العراق إلى دول تعاني من نقص حاد للمياه كالخليج العربي.
شتوي -: 6012مثال على دول عربية تتوفر فيها المياه
سوريا  /العراق /السودان/مصر /المغرب
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الجغرافيا السياسية

0222221022

الدرس الثامن  (( -:األمن الغذائي العربي ))
 األمن الغذائي العربي :يعرف بأنه إمكانية حصول السكان في الوطن العربي جميعهم على غذاء كاف ومتوازن.صيفي6002
 يشمل األمن الغذائي على كال من :
 -1الوضع الكمي  -:يجب أن يتناول الفرد من الغداء ما يعطيه أكثر من  6200سعره حراري في اليوم .
 -6الوضع النوعي  -:يجب أن يتناول الفرد غذاء متوازنا يشتمل على العناصر الغذائية كافة .
مالحظة هامة  -:يعاني الوطن العربي من عجز في األمن الغذائي حيث أن إنتاج الغداء في الوطن العربي يتزايد بمعدل % 2
في حين أن االستهالك يتزايد بمعدل %2أي أن نسبة العجز بلغت %26( %6من غذاء األمة العربية من مصادر نباتية فقط).
 الموارد األساسية لإلنتاج الزراعي في الوطن العربي ( -:مهم أذكر)
 -1األراضي الصالحة للزراعة  -6 .استخدام مستلزمات اإلنتاج  -2 .األراضي الرعوية  -2 .السكان و القوى العاملة .
أوال  -:األراضي الصالحة للزراعة  -:تشكل األراضي الزراعية المستغلة في الوطن العربي نسبة ضئيلة من إجمالي مساحته
الكلية إذ تقدر بنحو  22.1مليون هكتار لعام 6002م أي ما نسبته  %2من إجمالي مساحة الوطن العربي .
 يتم استغالل األراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي بطريقتين هما  -1 -:التوسع الرأسي  -6 .التوسع األفقي .
سؤال وزاري شتوي -: 6011/وضح كيف يمكن استغالل األراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي بالتوسع الرأسي و
األفقي ؟ الجواب  -1:التوسع الرأسي  -:بزيادة كمية إنتاج الدونم الواحد من خالل زراعته أكثر من مرة في السنة أوبإستعمال
األسمدة و المبيدات الحشرية (صيفي 6012 /عرف)  -6 .التوسع األفقي  -:يكون بزيادة مساحة األراضي المزروعة .
ثانيا  -:استخدام مستلزمات اإلنتاج  -:سؤال وزراي صيفي  -: 6011 + 6012 /عرف مستلزمات اإلنتاج  -:هي اآلالت
الزراعية و التكنولوجيا و األسمدة و المبيدات المبيدات و البذور المحسنة .
سؤال -:فسر البد من استخدام مستلزمات اإلنتاج في الزراعة و عدم االقتصار على األساليب القديمة؟
الجواب  -:بهدف زيادة اإلنتاج و رفع مستويات اإلنتاجية الزراعية لوحدة المساحة المزروعة .
60

معدل استخدام
مستلزمات اإلنتاج
في الوطن العربي
يصل إلى %10
من معدل استخدامها
في أوروبا الغربية .

ثالثا  -:األراضي الرعوية  -:سؤال  -:فسر أو وضح تعد األراضي الرعوية من الموارد األساسية لإلنتاج الزراعي ؟
الجواب  -:ألنها تمثل األساس لمهنة الرعي التي توفر اإلنتاج الحيواني  ,كمصدر أساس في الغذاء .
مالحظة  -:تقدر مساحة األراضي الرعوية في الوطن العربي لعام 6002م ما نسبته  %26من المساحة اإلجمالية للدول
العربية معظمها في السعودية و السودان و الجزائر (مهم) .
سؤال وزاري صيفي  -: 6016 +6012 /عدد مشكالت قطاع الرعي في الوطن العربي ؟ أو فسر معاناة قطاع الرعي في
الوطن العربي من مشاكل عدة ؟ الجواب  -1:إهمال الحكومات العربية لقطاع الرعي  -6 .تحول معظم البدو من مهنة الرعي
إلى مهن أخرى -2.هالك أعداد كبيرة من الحيوانات بسبب األمراض -2.تناقص الغطاء العشبي وذلك لتوالي سنوات الجفاف.
رابعا  -:السكان والقوى العاملة  -:سؤال  -:فسر يعد مجموع السكان و القوى العاملة في الوطن العربي من اإلمكانات التي
تتيح تحقيق األمن الغذائي إال أن ذلك لم يتحقق ؟ الجواب  -:ألن سكان الوطن العربي يتصفون بـ -:
 -1انخفاض نسبة السكان الفاعلين ( الذين يستطيعون العمل في األنشطة المختلفة ) إلى نسبه تقدر بـ . %62
 -6كما أن نسبة السكان المشتغلين في األنشطة المختلفة في الوطن العربي لم تزد عن  %22من حجم السكان الفاعلين و هذا
يعني أن  %12من القادرين على العمل يعانون من البطالة .
 إنتاج الغذاء في الوطن العربي -:
 االكتفاء الذاتي  -:يقصد به قدرة الدولة على توفير احتياجاتها باالعتماد على مواردها الذاتية و تحسب نسبة االكتفاء الذاتي
من سلعة ما بقسمة اإلنتاج المحلي لتلك السلعة على إجمالي الطلب من تلك السلعة ×  . %100شتوي . 6016/
االكتفاء الذاتي = (اإلنتاج المحلي للسلعة ما ÷ إجمالي الطلب من تلك السلعة ) × %100
سؤال وزاري شتوي  -: 6010 /فسر انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية األساسية كالقمح و الحبوب في
الوطن العربي ؟ الجواب  -1 -:نتيجة لزيادة الطلب على السلع الغذائية من جهة بسبب زيادة عدد السكان و تحسن

مستوى

المعيشة  -6,عدم قدرة اإلنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء من جهة أخرى مما يضطر الدول العربية
لالستيراد لسد النقص في الغذاء .
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سؤال وزاري صيفي -: 6012 /وضح أثر انخفاض االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية على األمن القومي العربي
الخارجي ؟ ج :تؤدي إلى ضعف األمن الخارجي للوطن العربي من خالل تراكم الديون ودفع فواتير الشراء بالعمالت الصعبة
مما يخلق عجزا في الميزان التجاري خاصة إذا كانت الدولة فقيرة وبالتالي ستتأثر باألزمات االقتصادية و السياسية العالمية .
سؤال وزاري صيفي  -: 6010/فسر انخفاض االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية األساسية في الوطن العربي يؤدي إلى
خلخلة األمن الداخلي ؟ الجواب  -:بسبب انتشار الفقر و الجهل و المرض و التشرد و البطالة و السرقة .
 الفجوة الغذائية  -:هي الفرق بين الطلب و اإلنتاج المحلي لمادة غذائية معينة و التي تقاس بالكميات المستوردة أو بقيمة
االستيراد بالعمالت الصعبة  .شتوي .6011/
 يمثل الشكل المجاور قيمة الفجوة الغذائية في الوطن
العربي بالمليار دوالر و نالحظ-:
 -1بلغت قيمة الفجوة الغذائية في عام 1222م 16.221
مليار دوالر و في عام 6002م بلغ  12.2مليار
دوالر(علل) بسبب القصور في التنمية الزراعية العربية
أدى إلى عجز متفاقم في إنتاج الغذاء مثل الحبوب و القمح .
 -6نالحظ أيضا انخفاض طفيف في قيمة الفجوة الغذائية
قدره  %0.2في عام 6002م عن نظيرتها 6006م (علل) بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية في األسواق العالمية .
 أسباب انخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية األساسية -:
 اإلنتاجية الزراعية:مقدار ما تنتجه الوحدة المساحية الواحدة من أي محصول بالكيلوغرام أو مضاعفته.شتوي6012/6016
سؤال:فسر انخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربي (تصل اإلنتاجية )%20 -%62بالمقارنة مع نظيرتها في العالم؟
ج  -:بسبب وجود -1:معوقات طبيعية -6.معوقات التكنولوجية-2.المعوقات اإلدارية و االقتصادية -2.المعوقات االجتماعية.
سؤال وزاري شتوي -: 6012 + 6002 /

أذكر المعوقات الطبيعية التي يعزى لها انخفاض إنتاجية الوطن العربي من

المحاصيل الغذائية األساسية ؟ الجواب  -1 -:استغالل األراضي بشكل غير كافي  -6 .تردي إنتاجية التربة بسبب برامج
اإلدارة الضعيفة .

 -2انحسار األراضي الرعوية  -2 .محدودية مصادر المياه المستخدمة في الري .
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سؤال  -:أذكر المعوقات التكنولوجية التي يعزى لها انخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية األساسية ؟
الجواب  -1 -:معوقات خاصة بمستلزمات اإلنتاج الزراعي -6 .معوقات خاصة بالطرائق الفنية لإلنتاج .
سؤال:أذكر المعوقات اإلدارية واالقتصادية التي يعزى لها انخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية األساسية؟
الجواب -:

 -1السياسيات الحكومية .

 -6اتجاهات السياسية الزراعية كالسياسة التسعيرية و التسويقية .

سؤال وزاري  -: 6002 /أذكر المعوقات االجتماعية التي يعزى لها انخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية
األساسية ؟ الجواب  -1 -:الهجرة من الريف إلى المدينة  -6 .الزحف السكاني على حساب األراضي الزراعية .
 معالم إستراتيجية العمل العربي المشترك لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي -:
سؤال وزاري صيفي  -: 6002 /أذكر معالم إستراتيجية العمل العربي المشترك لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي ؟
سؤال وزاري صيفي  -: 6011/أذكر أربعة من المقترحات لتحقيق األمن الغذائي العربي ؟(في ظل الظروف السابقة أعاله )
الجواب -:

 -1وضع أهداف مشتركة للتنمية الغذائية بهدف تضييق الفجوة الغذائية و االقتراب من االكتفاء الذاتي .

 -6إسهام الدول العربية النفطية إسهاما عينيا للدول العربية الزراعية  -2 .استغالل الثروة السمكية الكامنة في المياه العربية .
 -2ضمان حرية تبادل الحاصالت الغذائية بين الدول العربية .

 -2الحد من الفاقد في الزراعة العربية كالحد من تبوير

األراضي و اإلسراف في مياه الري  -2 .تطوير األراضي الزراعية الخصبة غير المستغلة كأراضي السودان التي يصعب
تطويرها إذا ترك أمرها للسودان وحدها .
 معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي -:
سؤال وزاري شتوي  -: 6012 + 6012 + 6010 /أذكر معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي؟
الجواب  -1 -:ضعف في مقومات البنية األساسية من طرق و وسائل اتصال و خدمات التسويق .
 -6عدم استقرار السياسيات االقتصادية التي تطبقها الدول العربية و تضاربها .
 -2العوامل الطبيعية غير المواتية كاتساع ظاهرة التصحر والجفاف .
-2سياسات األسعار الزراعية التي توجه لصالح قطاعات االستهالك على حساب القطاعات اإلنتاجية .
 -2ضعف الحوافز االستثمارية في القطاع الزراعي و ارتباط التشريعات االستثمارية بإجراءات إدارية طويلة و معقدة .
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الدرس التاسع  (( -:أمن الطاقة العربي ))
 أمن الطاقة العربي  -:هو إنتاج الدول العربية أو حصولها على مصادر الطاقة الالزمة لديمومة حياتها و المحافظة على
هذه المصادر من االعتداء و إتباع سياسة ترشيد االستهالك  .شتوي + 6011 /شتوي . 6012
 الطاقة  -:القدرة على أداء عمل ما .
 تقسم مصادر الطاقة إلى قسمين هما -:
 -1مصادر الطاقة المتجددة  -:مثل ( الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و المياه و حرارة جوف األرض ) .
 -6مصادر الطاقة غير المتجددة  -:مثل ( النفط و الغاز الطبيعي و الفحم الحجري ) .
سؤال وزاري صيفي  -: 6011 /أعط مثالين على مصادر الطاقة المتجددة ؟ ( الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و المياه ) .
سؤال  -:فسر يعد النفط المصدر األهم و األكثر استخداما في العالم في الوقت الحاضر ؟ الجواب  -:وذلك العتماد الدول
عليه في مختلف المجاالت االقتصادية و السياسية و االجتماعية و العسكرية حتى بعد انتشار الطاقة النووية .
 اإلنتاج النفطي العربي -:
 إنتاج النفط العربي بالنسبة لإلنتاج العالمي  -:يعد الوطن العربي أكبر منتج للنفط في العالم فقد بلغت نسبة النفط الخام
العربي في نهاية عام 6002م  %21من مجموع اإلنتاج العالمي  ,وهذا قابل لزيادة إال أنه توجد ضوابط تتعلق
بظروف التجارة الدولية و أسلوب المحافظة على المخزون النفطي .
 إنتاج النفط في الدول العربية  -:تتصدر السعودية قائمة الدول المنتجة و المصدرة للنفط ليس على المستوى العربي و
إنما على العالم كله  ,كما تحتوي على أكبر احتياطي نفطي  .وأقل دولة عربية في إنتاج النفط هي تونس .
سؤال وزاري صيفي/6012/شتوي :6012/دولة عربية تمتلك أكبر احتياطي نفطي أو أكبرها مصدرة للنفط  :السعودية .
 االحتياطي النفطي العربي -:
 االحتياطي النفطي  -:هو كميات النفط التي ثبت تواجدها فعال في الحقول النفطية .شتوي. 6016/6012 /
 يحتوي الوطن العربي على أعلى نسبة احتياطي نفطي في العالم يقدر%22.2من االحتياطي العالمي في عام 6002م.
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سؤال -:فسر ترتفع أسعار منتجات النفط المكرر في معظم أقطار الوطن العربي بالرغم من غزارة االحتياطي النفطي فيها؟
الجواب  -:بسبب اعتماد معظم أقطار الوطن العربي على منتجات النفط المكرر في الخارج مما يضاعف أسعار المشتقات
النفطية المكررة و يضع الدول المستوردة لهذه المشتقات تحت رحمة الدول المنتجة .
مالحظة (هامة ) متوقع  -:تتصدر البحرين قائمة الدول العربية المكررة للنفط بصورة تفوق حجم منتجاتها من النفط الخام
لذلك فهي تقوم بتكرير النفط للدول العربية المجاورة .
 معدالت التصدير  -:يعد الوطن العربي أكبر مصدر للنفط حيث يشكل النفط أكثر من  %20من صادرات معظم الدول
العربية المصدرة له  ,وبلغت عائدات النفط في الدول العربية لعام 6002م المصدرة له إلى 622.2مليار دوالر .
سؤال مهم  -:فسر وصلت عوائد الصادرات النفطية لعام 6002م في الدول العربية المصدرة له إلى أعلى مستوياتها ؟
ج :بسبب ارتفاع أسعار النفط خالل 6002م ,االرتفاع الملحوظ الذي طرأ على اإلنتاج و التصدير في معظم الدول العربية.
 مزايا النفط العربي  -:سؤال وزاري شتوي  + 6012 /صيفي -:6002/أذكر مزايا النفط العربي ؟
الجواب  -1 -:انخفاض تكاليف استخراجه مقارنة مع الدول األخرى ( علل ) بسبب وجوده في مناطق قريبة من سطح
األرض و بسبب انخفاض أجور العمالة نسبيا .
 -6يمتاز النفط العربي بموقع متوسط للدول الصناعية المستهلكة (,تكاليف نقله تتناقص مقارنة مع مصادر النفط األخرى).
 -2غزارة آبار النفط العربي .
 -2نوعية النفط الجيدة  -:سؤال وزاري وشتوي  -: 6012 /فسر يتميز النفط العربي بالنوعية الجيدة ؟ الجواب -:بسبب
قلة نسبة الكبريت التي يحتويها و يتميز بكثافته العالية .
 -2وقوعه بالقرب من الممرات المائية المهمة كقناة السويس و مضيق هرمز و مضيق باب المندب و مضيق جبل طارق
مما يسهل عملية نقله و يزيد أهميته اإلستراتيجية .شتوي 6002/مثال على قناة إستراتيجية في الوطن العربي(السويس)
سؤال متوقع  -:فسر يتميز النفط العربي بالنوعية الجيدة و انخفاض تكاليف استخراجه ؟ الجواب  -:بسبب قلة نسبة
الكبريت التي يحتويها ويتميز بكثافته العالية  ,وجوده في مناطق قريبة من سطح األرض وبسبب انخفاض أجور العمالة نسبيا.
 التوزيع الجغرافي لمناطق النفط في الوطن العربي  -:سؤال وزاري شتوي -: 012 /سم األحواض النفطية الرئيسية في
الوطن العربي ؟ أو وزاري صيفي  -: 6012 /أعط مثال على أحواض نفطية عربية ؟الجواب -1-:حوض شمال العراق.
-6حوض الدول العربية المطلة على الخليج العربي -2.حوض سيناء و حوض السويس-2.حوض شمال األوسط األفريقي.
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حوض شمال العراق
شتوي  6010/خريطة

حوض سيناء و

حوض شمال

حوض الدول العربية المطلة على الخليج العربي
حوض السويس

األوسط األفريقي

يسهم  %2من اإلنتاج

يسهم في  %22من اإلنتاج النفط العالمي و يعد

أصغر األحواض

األحدث إنتاجا و

النفطي العالمي و له

أغنى األحواض النفطية في العالم و تمتد حقوله

النفطية و مساهمته

األقل احتياطا و

امتداد مع حقل نفط شاه

على أراضي سبع دول و هو حوض بحري – بري

في اإلنتاج النفطي

تغلب عليه صفة

في إيران .

تشترك به إيران مع دول الخليج العربي .

العربي محدود.

التشتت .

 بعض المقترحات للحفاظ على النفط العربي  -:سؤال وزراي صيفي  + 6012 /شتوي  -: 6011 /أذكر أربعة
مقترحات للحفاظ على النفط العربي وإطالة عمره ؟ الجواب -:
 -1تنوع مصادر الدخل القومي لما له أبعاد اقتصادية و سياسية  ,ألن نصف الدول العربية تعتمد في حياتها على مصدر واحد
هو النفط .
-6القناعة المطلقة بأن نفط العرب للعرب .
 -2االنتقال من منتج إلى مرحلة التصنيع و التسويق .
 -2إطالة عمر الثروة المعدنية و على رأسها النفط من خالل ترشيد إنتاجيه و إقامة صناعات على مشتقاته في موطنه تعرف
بصناعات قادة التوطن .
 -2ال بد من استغالل النفط العربي لخدمة األمة العربية و تعزيز وزنها الدولي في مختلف المجاالت .
 -2أهمية التعاون و التنسيق العربي و تفعيل دور الجامعة العربية في تحقيق التعاون الذي يكفل للدول العربية الحفاظ على
هذا المصدر اإلستراتيجي .

 صناعات قادة التوطن  -:هي صناعات تجذب السكان إليها فيتم توطينهم حولها بدال من مسقط رأسهم األصلي  .شتوي /
 + 6010صيفي. 6012 /
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ملحق الخرائط  (( -:الخرائط و خريطة العالم ))
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 المضايق و الممرات و المسطحات المائية في الوطن العربي

-:

 األسئلة الوزارية على الخرائط -:
سؤال وزاري شتوي  -: 8002 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

دوائر عرض( -: )1خط االستواء.
مضايق ( 8 -: )8,2هو مضيق
جبل طارق 2 .هو مضيق هرمز .
دولة عربية عضو في منظمة
أوبك (  -: )4الجزائر .

دولة عربية عضو في جامعة
الدول العربية (  -: )5السعودية .
دولة إسالمية عضو في حلف
شمال األطلسي ( -: )2تركيا .
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مسطح مائي (  7 -: )7,6هو البحر
األبيض المتوسط 6 /هو المحيط الهندي.
الدولة المقر لهيئة األمم المتحدة (-: )9
الواليات المتحدة األمريكية.
دولة في االتحاد األوروبي( -:)10فرنسا.

سؤال وزاري شتوي  -: 8010 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

حوض نفطي( -: )1شمال العراق
.
دولة مؤسسة لإلتحاد األوروبي(4,5
)  4 -:هي فرنسا و  5هي ألمانيا .

قناة مائية( -: )8قناة السويس .
مسطح مائي (  7 -: )7,6هو البحر
األبيض المتوسط 6/هو المحيط األطلسي.

سد مائي (  -: )2سد أتاتورك .
دولة متعددة القوميات (-: )2
سويسرا .

سؤال وزاري شتوي  -: 8011 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

دولة عربية عضو في منظمة األوابك (-: )1,8,2
1هي ليبيا  8هي السعودية  -2هي الجزائر .

مضايق و ممرات مائية ( 7 -: )7,6,2هو باب المندب و 6هو
مضيق جبل طارق و  2هي قناة السويس .

دولة أعضاء في منظمة األوبك (-: )4,5
 4هي نيجيريا  5هي فنزويال .

دولة أعضاء في حلف شمال األطلسي (-: )10, 9
 9هي الواليات المتحدة األمريكية و  10كندا .

دولة تعيش فيها أقلية الكازاخ ( - : )11الصين.
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بحر ( -: )18البحر األبيض المتوسط

.

سؤال وزاري صيفي  -: 8018 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

نهر دولي ( -: )1نهر النيل.
مضيق (-: )5
مضيق هرمز
.

دول أعضاء في األوابك ( 8 -: )8,2,,هي سوريا و  2هي ليبيا و  4هي السعودية.

دولة عربية تعاني من نقص حاد في المياه ( 9
 9 -: )10,هي األردن و  10هي موريتانيا .

دولة أعضاء في حلف شمال األطلسي(-:)7,6,2
 7هي كندا و  6هي إسبانيا  2هي تركيا.

سؤال وزاري شتوي  -: 8014 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

سد مائي ( -: )1سد أتاتورك.
دولة في األوابك (8 -: )8,2
هي مصر و  2هي الجزائر .

دولة إسالمية عضو في األوبك
(  -: ) 4إيران .

دوائر العرض (  7 -: )6 , 7هو
االستواء و  6السرطان .

دولة عدلت حدودها (  -: )5اليمن .
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قناة مائية ( -: )2قناة السويس .

سؤال وزاري صيفي  -: 8014 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

دولة يعيش فيها الوالون و الفلمنك ( -: )1بلجيكيا .

دولة عربية تمتلك أكبر احتياطي نفطي ( - : )7السعودية .

دولة تعاني من صراعات عرقية (  -: )8إثيوبيا .

دول أعضاء في جامعة الدول العربية ( 9 -: )9,10هي ليبيا و
 10هي الجزائر .

مسطحات و ممرات مائية ( 2 : )2,4,5هو الخليج
العربي و  4هو باب المندب و  5مضيق تيران.

دولة انضمت لإلتحاد األوروبي بعد التأسيس (-: )6,2
 6هي إسبانيا و  2هي اليونان .

سؤال وزاري شتوي  -: 8015 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

دائرة عرض ( -: )1خط االستواء .

أكبر دولة عربية مصدرة للنفط ( - : )5السعودية .

خط طول رئيس (  -: )8خط جرينتش .

دول متعددة القوميات ( 7 -: )6,2, 7هي جزيرة
قبرص و  6هي الصين و  2هي إثيوبيا .

مسطحات و ممرات مائية ( 2 : )2,4هو المحيط
الهندي و  4هو باب المندب .
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دولة أعضاء في حلف الناتو (األطلسي) ( -: )9كندا .

سؤال وزاري صيفي  -: 8015 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

دولة عدلت حدودها مع األردن( -: )1السعودية.
مسطحات مائية ( 8 -: )8,2هو البحر
األبيض المتوسط و  2هو المحيط الهندي .

دائرة عرض رئيسية( -:)4خط االستواء.

مضايق و ممرات ( 5 : )7,5هو باب المندب
و  7مضيق هرمز .

مدينة عربية فيها
مقر جامعة الدول
العربية( -:)6القاهرة

جزر عربية متنازع عليها بين اإلمارات العربية و إيران ( -: )2جزر طنب الصغرى و طنب الكبرى و أبو موسى .
سؤال وزاري شتوي  -: 8017 /أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:

مسطحات مائية ()8,1
 1 -:المحيط األطلسي
و  8البحر األحمر .

دول أعضاء في األوبك
( 2 -: )2,4هي
نيجيريا و  4هي ليبيا .

دول أعضاء دائمة في مجلس األمن الدولي (-: )2,9
 2هي روسيا و  9هي فرنسا .

دائرة عرض رئيسية ( -:)5مدار الجدي.
دول عدلت حدودها ( -:)7اليمن .
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دولة تضم أقلية بيضاء (-: )10
جنوب أفريقيا .

دول تتحكم في
منابع نهري دجلة
و الفرات(-: )6
تركيا .

سؤال وزاري شتوي  -: 8017 /أمامك خريطة األردن الصماء أدرسها ثم أجب ما تمثله األرقام التالية -:
 دول ( 1-: )1,8هي السعودية و  8هي سوريا . بحر مغلق ( -: )2البحر الميت . سد مائي ( - : )4سد الوحدة . نهر ( -: )5نهر األردن . بحر مفتوح ( -:)7البحر األحمر . مدينة أردنية ( -: )6معان . -رافد نهري ( -: )2نهر أو سيل الزرقاء .

73

