
 االعتاس: طارت عٝز امحز

 16صقِ املشنض٠:                                                                                                                                                        ايضابع١ َتٛعط  :يـُــغـــتـــ٣ٛا

 
       ايٛظٝفٞ يف ايعط١ٜٛايتٓغٝل   :  املفاُٖٝٞاجملاٍ 
 

 ٜكزّ حًٛال ٚقا١ٝ٥ أَاّ َؾهالت َضض١ٝ ٚسيو بتجٓٝز َعاصف٘ املتعًك١ بايٓعاَني ايعصيب ٚاملٓاعٞايـهــفــا٠٤ املضح١ًٝ:  

 االتصاٍ ايعصيب . :ايٛحز٠ ايـُـفـاٖـ١ُٝٝ 

 .بايتٓغٝل ايٛظٝفٞ يف اجلغِ ٜعضف اجل١ًُ ايعصب١ٝ نٓعاّ ٜغُح ايـهــفــا٠٤ ايـكاعـز١ٜ:

 َعاجل١ ايضعاي١ ايعصب١ٝايـحـص١ ايــتعــ١ًُٝ : 

 
 ٜفغض اختالف اإلحغاعات املًتكط١ َٔ طضف خمتًف األعطا٤ احلغ١ٝ. - :َــــؤؽــض ايـهفــا٠٤ 

 ايٛعا٥ٌ : ايٛثا٥ل املٛجٛر٠ يف نتاب ايتًُٝش ايؾفافٝات +

  عــــــٝـــــــــض ايـــــزصؼ

 
 :االْطالم ٚضع١ٝ

تٓتكٌ مجٝع ايضعا٥ٌ ايعصب١ٝ احلغ١ٝ يف ؽهٌ إؽاصات نٗضبا١ٝ٥ عرب األيٝاف ايعصب١ٝ احلغ١ٝ إىل املذ ٖٚٓاى ترتجِ إىل إحغاعات 

 خمتًف١ صٛت١ٝ، ض١ٝ٥ٛ، ملغ١ٝ...إخل.
 

 ؟نٝف ميهٔ متٝٝظ ْٛع١ٝ ٖشٙ اإلحغاعات صغِ متاثٌ طبٝعتٗا )إؽاصات نٗضبا١ٝ٥( -     : اإلؽهايٝـــ١

 

 :ٚايتكصٞ ايبحح

 
 حتزٜز رٚص ايغطٛح املتدصص١ يكؾض٠ املذ يف تضمج١ ايضعاي١ ايعصب١ٝ إىل إحغاؼ اْطالقا َٔ *

 .حتًٌٝ ْتا٥ج تًف بعض ايغطٛح ٚعٛاقب٘
 

 :املذ تعطٞ

 الحغ ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ.      

 أٜٔ ٜغهٔ رَاغ اإلْغإ؟ *

 َٔ ايشٟ ٜكّٛ حبُاٜت٘؟ *

 حزر األرٚاص املُه١ٓ يًغحاٜا املد١ٝ؟ *

 حزر أ١ُٖٝ ايتالفٝف املد١ٝ؟ *

 نٝف تفغض أ١ُٖٝ املذ َكاص١ْ بك١ً مسه٘؟ *

 حزر تٛضع املار٠ ايضَار١ٜ بايٓغب١ يًُار٠ ايبٝطا٤ يف املذ؟ *

 

 :املد١ٝ ايفصٛص رصاع١

 ايتاي١ٝ.الحغ ايٛثا٥ل     

 صف تطاصٜػ املذ َٛظفا ايتغُٝات ايٛاصر٠. *

 :عطٛح ايكؾض٠ املد١ٝ

 الحغ ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ.

 .6حزر رٚص عاحات املذ املٛافك١ يألصقاّ املؾاص إيٝٗا يف اجلزٍٚ ٚايٛثٝك١ *

 ٚأنتب عًٝ٘ ايبٝاْات املٛافك١ يألصقاّ. 6أعز صعِ ؽهٌ ايٛثٝك١ *

 يف يًُذ.  اْطالقا َٔ املعطٝات ايغابك١ َٚا تٛصًت إيٝ٘ يف ٖشا ايٓؾاط اعتدًص نٝف ٜتِ ايتُٝٝظ بني ْٛع١ٝ اإلحغاعات ايٛاصر٠ *

 
 
 

 
 
 
 



 

 ايهتابٞ األثض

 

 :ايزَاغ

 
ٜغهٔ رَاغ اإلْغإ يف جتٜٛف ععُٞ ٜزع٢ اجلُج١ُ، حمُٞ بجالث١ أغؾ١ٝ تزع٢ ايغحاٜا، ٖٚٛ َكغِ إىل ثالث١ أقغاّ ٖٞ: املذ 

املغؤٍٚ عٔ ايتفهري، املدٝذ ايشٟ ٜعٌُ ع٢ً تٓغٝل حضنات اجلغِ، ٚقاعز٠ ايزَاغ )ايبص١ً ايغٝغا١ٝ٥( اييت تتحهِ يف ايعًُٝات 

 بض ايكًب.احل١ٜٛٝ املدتًف١ يف اجلغِ نٓ

 

 :املذ تعطٞ

 
 يًزَاغ. ٖٞٛ املهٕٛ األعاع

حيٌُ عطح املذ ؽكٛقا غا٥ض٠ ٖٞ: ايؾل ايكا٥ِ ، ؽل صٚالْزٚ ٚؽل عًٝفٝٛؼ ٚتالفٝف خم١ٝ باصط٠ حتتٌ َٛاقع حمزر٠ ع٢ً املذ ايبؾضٟ 

 ٖٞ: ايفص اجلزاصٟ ٚايفص اجلبٗٞ، ايفص ايصزغٞ، ايفص ايكفٟٛ.

 

 :ايٓتٝج١

 
 تعاجل ايضعا٥ٌ ايعصب١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ عطٛح قؾض٠ املذ املتدصص١ ٚترتجِ إىل إحغاؼ.

صغِ متاثٌ طبٝع١ ايضعا٥ٌ ايعصب١ٝ ايٛاصر٠  إىل املذ إال أْٗا تعطٞ إحغاعات ْٛع١ٝ يًعطٛ احلغٞ ايشٟ اْطًكت َٓ٘ ٖٚشا بفطٌ 

 ل َٓٗا:ايتدصص ايٛظٝفٞ ملدتًف عاحات قؾض٠ املذ احلغ١ٝ ٚاملتُج١ً يف عز٠ َٓاط

 

 املٓطك١ احلغ١ٝ. *

 َٓطك١ ايًغات. *

 َٓطك١ ايغُع. *

 َٓطك١ ايهالّ. *

 َٓطك١ ايبصض. *

 َٓطك١ ايشٚم. *

 َٓطك١ احلضن١. *

 َٓطك١ ايضٚا٥ح. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


