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 و11/2012ايزذبٌ :انزيشو انخشيفي انثبَي                                                                         

 طشق رذسيس في انزخصص:     يبدح                                                                        

  طالة رًهيذي دكزىساِ:  انفشلخ                                        انُىعيخكهيخ انزشثيخ        

   انضيٍ  : سبعزبٌ                          انزذسيسلسى انًُبهج وطشق  
     

                                                                         
 

 

 أجت عٍ جًيع األسئهخ انزبنيخ  :
 

                                                                                        انسؤال األول  :

   

 طشيمخ انذىاس وانًُبلشخ أدذ أهى طشق انزذسيس في يذبل سيبض األطفبل .رعذ                 

 َبلش انعجبسح يٍ خالل دساسزك .

 

 انسؤال انثبَي  :
 

 ٍ األسبنيت انُبجذخ انزي رسزخذو نهزذسيت في يجبل سيبض األطفبل .إٌ انزذسيت انعًهي ي               

 وضخ رنك .

 

 انسؤال انثبنث  :
 

انزعهى انزعبوَي إدذي االسزشاريجيبد انزذسيسيخ انذذيثخ , ركهى عٍ هزِ اإلسزشاريجيخ               

 يىضذب اسرجبطهب ثشيبض األطفبل .

 

 اَزهذ األسئهخ                                                                                      

 يع أطيت األيُيبد                                                                                     
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 و 2012/  01/  10رىليذ االيزذبٌ :  األدذ  انًىافك  

 عخ  : انعبششح  صجبدب انسب                         
 

 اإلجبثخ                                               
 

 انسؤال األول  :

 
غشٚمخ انسٕاس :  ٔٚطهك عهٛٓب انٕعػ انزشثٕ٘ غشٚمخ انسٕاس ٔانًُبلشخ , ْٔٙ انطشٚمخ انزٙ ٚزى يٍ                 

اسح زٕاس شفٕ٘ خالل انًٕلف انزذسٚغٙ , ثٓذف انٕصٕل خالنٓب َمم انًعهٕيبد يٍ انًعهى إنٗ انًزعهى عٍ غشٚك إد

 خذٚذح فبنًعهى ٚذٚش انسٕاس , ٔانزهًٛز يشبسن سئٛغٙ َٔشػ فٙ ْزا انسٕاس .إنٗ يعهٕيبد 

 

 عىايم َجبح طشيمخ انذىاس :
 

 إٚدبد ثٛئخ يُبعجخ نهسٕاس ٚغٕدْب انزغبير , ٔلجٕل انشأ٘ اٜخش  -1

 , ٔثأنفبظ يأنٕفخ ٔرٕخّ يٍ لجم انًعهى ٔانزهًٛز ص أٌ ركٌٕ األعئهخ ٔاظسخ ٔدلٛمخ انصٛبغخ -2

 أٌ ٚزى رسعٛش األعئهخ يغجمب ثسٛث رزُبعت يع يغزٕٖ سٚبض األغفبل ٔرزٕافك يع األْذاف انًُشٕدح . -3

 أٌ ٚشبسن ثبنًُبلشخ خًٛع انًزعهًٍٛ  -4

 فٙ انصعٕثخ  يجبششح ٔيزذسخخأٌ ركٌٕ األعئهخ  -5

 سح زٕاس ثٍٛ ثععٓى انجعط أٌ رٓٛأ انفشصخ انًُبعجخ نهًزعهًٍٛ إلدا -6

 عذو انزٓكى ٔانغخشٚخ يٍ اإلخبثبد انخبغئخ  -7

 أٌ ٚزى االرفبق عهٗ َظبو خبص نغٛش انسٕاس ٔانًُبلشخ  -8

 

 

 

 أهى يًيضاد طشيمخ انذىاس وانًُبلشخ :
 

 الزصبدٚخ ٔغٛش يكهفخ ٔال رسزبج نزدٓٛضاد يكبَٛخ أٔ صيُٛخ خبصخ . -1

 نذ٘ انًزعهى انشٔذ اإلٚدبثٛخ ٔانثمخ ثبنُفظ ٔثعط انًٓبساد انفُٛخ ٔاالخزًبعٛخ .رًُٙ  -2

 رسفض انزهًٛز ٔرضٚذ يٍ دافعٛزّ نزعهى انًفبْٛى  -3

 رٕفش ثٛئخ دًٚمشاغٛخ زشح -4

 رعفٙ عهٗ انسصخ انذساعٛخ انسٕٛٚخ ٔانُشبغ  -5

 رزٛر فشصخ يُبعجخ نهًعهى ٔانًزعهى نهزمٕٚى انزارٙ ٔانًغزًش . -6

 

 

 ىة طشيمخ انذىاس :أثشص عي
 

 انًطشٔزخ . ءلذ رؤد٘ إنٗ رشزٛذ أرْبٌ انزاليٛز ثغجت رعذدا ٜسا -1

 لذ رؤد٘ نشٙء يٍ انفٕظٗ ثغجت اَزشبس اإلخبثبد اندًبعٛخ ٔانسًبط انضائذ عُذ انجعط . -2

 رزطهت يٓبساد خبصخ ٔخجشح ٔيًبسعخ غٕٚهخ . -3

 انهفظٛخ ٔرًٓم انخجشاد انسغٛخ رعزًذ عهٗ  -4

  لهٛهخ الَشغبل انٕلذ ثبنسٕاس .لذ رمذو يعهٕيبد  -5
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إٌ انزذسٚت انًٛذاَٙ يكٌٕ أعبعٙ يٍ يكَٕبد ثشَبيح إعذاد انًعهى ْٕٔ انجٕرمخ انزٙ رُصٓش فٛٓب انًكَٕبد   -2

 األخشٖ انزخصصٛخ ٔانزشثٕٚخ .

ًب رزعًُّ يٍ ٔٚٓذف انزذسٚت انًٛذاَٙ إنٗ أٌ ٚكزغت انطالة انكفبٚبد انزخصصٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔانًُٓٛخ ٔانثمبفٛخ ث

 نٛزًكٍ يٍ أداء يٓبيٓى كًعهًٍٛ أكفبء ٔيششذٍٚ ٔيٕخٍٓٛ .يعبسف ٔاردبْبد ٔيٓبساد انزخطٛػ ٔانزُفٛز ٔانزمٕٚى 

 

 

 انزعهى انزعبَٔٙ  : -3
 

يٍ األعبنٛت ٔاإلعزشارٛدٛبد انسذٚثخ ٔانًزطٕسح انزٙ رعٛف كثٛشا نعًهٛخ انزعهٛى زٛث رضٔد انزاليٛز                    

 نمذسح عهٗ انًشبسكخ اإلٚدبثٛخ فٙ رعهًٓى انًغزمجهٙ .ثب

 

رعهى ٚمغى فٛٓب انزاليٛز إنٗ يدًٕعبد ٚعًهٌٕ يعب إلَدبص يٓبساد رعهًٛٛخ ٔٚعشف انزعهى انزعبَٔٙ ثأَّ اعزشارٛدٛخ 

 يسذدح 

 

                    

 انعُبصش األسبسيخ نهزعهى انزعبوَي  :
 

 االعزًبد انًزجبدل اإلٚدبثٙ  (1

 بعم ٔخٓب نٕخّ .انزف (2

 انًغئٕنٛخ ) انًسبعجخ ( انفشدٚخ . (3

 انًٓبساد االخزًبعٛخ ثٍٛ األشخبص داخم انًدًٕعبد انصغٛشح . (4

 عًهٛبد انًدًٕعخ " رمذو انًدًٕعخ : . (5

 

 

 دٔس انًعهى ٔانزهًٛز فٙ انزعهى انزعبَٔٙ  :
 

 دوس انًعهى  :

 
 ٗ انُسٕ انزبنٙ :ًٚكٍ رمغٛى دٔس انًعهى إنٗ ثالثخ يشازم عه              

 

  لجم انذسط  :  ٔٚزًثم فٙ إعذاد ثٛئخ انزعهى أٔ زدشح انذساعخ ٔإعذاد ٔردٓٛض األدٔاد انالصيخ نهزذسٚظ ٔرسذٚذ

 األْذاف انزعهًٛٛخ ثٕظٕذ .

 . أثُبء انزذسٚظ  :  ٔٚزًثم فٙ يالزظخ انًدًٕعبد , ٔيغبعذح انزاليٛز عهٗ رسذٚذ انًشكهخ 

 ٙانزأكذ يٍ رسمٛك أْذاف انعهًٛخ انزٙ دسعٓب انطالة ٔيذٖ رًكُٓى يُٓب . ثعذ انذسط     : ٔٚزًثم ف 

 

 

 دوس انزهًيز    :
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ٚعزجش انزهًٛز انًسٕس انشئٛغٙ ٔيصذس انفعبنٛخ فٙ إخشاءاد انزعهى انزعبَٔٙ زٛث ٚمٕو ثدًٛع أَشطخ انزعهى            

 كبنزبنٙ  :

 

 خ ٚشزشن انزاليٛز فٙ اإلخبثخ عهٗ انزًبسٍٚ ٔاألَشط 

 . كم رهًٛز يغئٕل عٍ رعهى َفغّ ٔاٜخشٍٚ , فالثذ أٌ ٚزسًم انًغئٕنٛخ 

  ٚعشض كم رهًٛز أفكبسِ ٔيمزشزبرّ ٔٚغبعذ اٜخشٍٚ فٙ أداء يٓبيٓى 

 . ٚالزع صيالئّ نكٙ ٚسممٕا انُدبذ فٙ يًٓزٓى 

 


