االضتاذ :شادت ضٝد امحد
زقِ املرنس15:٠

ايـُــطـــتـــ :٣ٛايسابعَ ١تٛضط
اجملاٍ املفاٖ : ُٞٝايتٓطٝل ايٛظٝف ٞيف ايعض١ٜٛ
ايـهــفــا ٠٤املسحًٜ :١ٝكدّ حًٛال ٚقا ١ٝ٥أَاّ َصهالت َسضٚ ١ٝذيو بتجٓٝد َعازف٘ املتعًك ١بايٓعاَني ايعصيب ٚاملٓاعٞ
ايٛحد ٠ايـُـفـاٖـ : ١ُٝٝاالتصاٍ ايعصيب .
ايـهــفــا ٠٤ايـكاعـدٜ :١ٜعسف اجلًُ ١ايعصب ١ٝنٓعاّ ٜطُح بايتٓطٝل ايٛظٝف ٞيف اجلطِ.
ايـخـص ١ايــتعــًُ : ١ٝايسضاي ١ايعصب١ٝ
َــــؤشــس ايـهفــاٜ - : ٠٤جبت ايطبٝع ١ايهٗسبا ١ٝ٥يًسضاي ١ايعصب ١ٝباضتعُاٍ َعازف٘ عٔ زاضِ ايربربات املٗبط.ٞ
ايٛضا: ٌ٥

ايصفافٝات  +ايٛثا٥ل املٛجٛد ٠يف نتاب ايتًُٝر
ضــــــٝـــــــــس ايـــــدزس

ٚضع ١ٝاالْطالم:
دٚز احلٛاس (األعضا ٤احلط ٖٛ )١ٝايتكاط ٚإدزاى ايعسٚف ايطا٥د ٠يف ذلٝطٓا اخلازج ٞبفضٌ َطتكبالت حطْٛ ١ٝع ١ٝيهٌ منط َٔ
املٓبٗات تسضًٗا إىل املسانص ايعصب.١ٝ
اإلشهايٝـــ:١
 َاٖ ٞاألعضا ٤املطؤٚي ١عٔ ْكٌ ايطٝاي ١ايعصب١ٝ؟ نٝف تتٛيد ٖر ٙاملعًَٛات احلطٚ ١ٝنٝف تٓتكٌ؟ َاٖ ٞطبٝعٖ ١ر ٙايسضاي ١ايعصب١ٝ؟ايفسضٝـــات.- :
ايبخح ٚايتكص:ٞ
* إظٗاز االزتباط ايعض ٟٛبني املطتكبالت احلطٚ ١ٝاملسنص ايعصيب بتخًْ ٌٝتا٥ج جتسٜب.١ٝ
* تبٝإ املعٗس ايهٗسب ٞيًطٝاي ١ايعصب ١ٝاْطالقا َٔ تطجٝالت زاضِ ايربربات املٗبط.ٞ
ايدعاَ ١ايتصسحي ١ٝيٓكٌ ايطٝاي ١ايعصب:١ٝ
الحغ ايٛثا٥ل ايتاي.١ٝ
* َاذا تطتخًص ح ٍٛدٚز ايعض ٛايسابط بني املطتكبٌ احلط( ٞايعني) ٚاملسنص ايعصيب (ايطاح ١ايبصس)١ٜ؟
ج -/دٚز ايعٓصس ايسابط بني املطتكبٌ احلط( ٞايعني) ٚاملسنص ايعصيب (ايطاح ١ايبصس ٖٛ )١ٜايسبط بني املطتكبٌ احلطٚ ٞاملسنص ايعصيب
احلط.ٞ
بٓ ١ٝايعصب:

الحغ ايٛثا٥ل ايتاي.١ٝ
* اْطالقا َٔ ايٛثٝكتني ٚ 3ٚ2باالضتعاْ ١بسضِ ختطٝط ٞصف بٓ ١ٝايعصب َربزا تصب ٘ٗٝبايٓاقٌ اهلاتفٞ؟
جٜ -/ته ٕٛايعصب احلط :َٔ ٞحصَ ١أيٝاف ،أيٝاف عصبْ ،١ٝطٝج ضاّ ٚأٚع ١ٝدَ.١ٜٛ
ٜصب٘ ايعصب احلط ٞيف بٓٝت٘ بايٓاقٌ ايهٗسبا ٞ٥ألْ٘ ٜتأيف َٔ جتُع األيٝاف ايعصب ١ٝاملتصً ١بايٓٗاٜات احلط ١ٝيف شهٌ حصّ
ٜه ٕٛدلُٛعٗا األعصاب احلط.١ٝ

تٛيد ايسضاي ١ايعصبٚ ١ٝاْتكاهلا:

الحغ ايٛثا٥ل ايتاي.١ٝ
* اضتخسج طبٝع ١ايطٝاي ١ايعصب ١ٝاييت تٓكًٗا األيٝاف احلط١ٝ؟
ج -/طبٝع ١ايطٝاي ١ايعصب ١ٝاييت تٓكًٗا األيٝاف احلط ١ٝيف شهٌ إشازات نٗسباَ ٖٞٚ ،١ٝ٥تُاثً ١يف مجٝع أيٝاف احلط.١ٝ

األثس ايهتابٞ
بٓ ١ٝايعصب احلط:ٞ
ٜته ٕٛايعصب احلط :َٔ ٞحصَ ١أيٝاف ،أيٝاف عصبْ ،١ٝطٝج ضاّ ٚأٚع ١ٝدَ.١ٜٛ
ٜصب٘ ايعصب احلط ٞيف بٓٝت٘ بايٓاقٌ ايهٗسبا ٞ٥ألْ٘ ٜتأيف َٔ جتُع األيٝاف ايعصب ١ٝاملتصً ١بايٓٗاٜات احلط ١ٝيف شهٌ حصّ
ٜه ٕٛدلُٛعٗا األعصاب احلط.١ٝ
دٚز ايعصب احلط:ٞ
دٚز ٖٛ ٙايسبط بني املطتكبٌ احلطٚ ٞاملسنص ايعصيب احلط.ٞ
تٛيد ايسضاي ١ايعصبٚ ١ٝاْتكاهلا :تتٛيد ايسضاي ١ايعصب ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛايٓٗاٜات ايعصب ١ٝاملتٛاجد ٠يف األعضا ٤احلطٚ ١ٝميهٔ تطجٌٝ
تٛيد ٚاْتكاٍ ايسضاي ١ايعصب ١ٝبٛاضط ١جٗاش إيهرتٜ ْٞٚدع ٢زاضِ ايربربات املٗبط.ٞ
ايٓتٝج:١
ٜٓتج عٔ ايتٓب ٘ٝزضاي ١عصب ١ٝتٓتكٌ بٛاضط ١األيٝاف احلط ١ٝيًعصب إىل ايكصس ٠املخ.١ٝ
تبد ٟايسضاي ١ايعصب ١ٝعًَ ٢طت ٣ٛايًٝف ايعصيب يًٓٗا ١ٜايعصب ١ٝيف شهٌ إشازات نٗسباَ ١ٝ٥تُاثً ١يف مجٝع األيٝاف ايعصب.١ٝ

