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اسى انًسبق :تذلٍك ()1
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ػذد األسئهخ)3(:أسئهخ
صيٍ االيتحبٌ:سبعح واحذح
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االيتحبٌ انٍصفً انثبًَ
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اسى انًحبضش.............................
سلى انطبنت...............................:
اسى انطبنت..............................:
انمسى  /انتخصص  :يحبسجخ يحىسجخ
استخذاو انًؼبجى أو انمىايٍس(ال)
ًَىرج (أ)

(  10درجة )

السؤال األول :

ضغ/ي ػاليخ ( )/ايبو انؼجبسح انصحٍحخ وػاليخ (×)ايبو انؼجبسح انخبطئخ يغ َمم االجبثخ نهجذول
انًخصص
ٌ )( .1جت ػهى انًذقق حضٌر اجتًبع انيٍئخ انؼبيخ نهًسبىًٍن نزفض اقتزاح تٌسٌغ األرثبح
انذي تى ين قجم االدارح.
 ) ( .2ال ًٌكن ػشل انًذقق ين قجم انيٍئخ انؼبيخ نهًسبىًٍن ألنو ٌؼتجز ًكٍال ينيب.
 ) ( .3استخذاو انًذقق رأٌب ً يجشأً ٌؼتجز ينبست نتفبدي تضبرة انزأي غٍز انًتحفع يغ انزأي
انسهجً.
ٌ ) ( .4ؼتجز انًزاجغ يسئٌالً ػن أي أضزار تهحق ثبألرثبح انفبئتخ ػن سنٌاد سبثقخ.
 ) ( .5انتغٍز فً تقذٌز انؼًز االنتبجً نألصم ىٌ تغٍز فً ظزًف انًنشأح ًال ٌستذػً تغٍزاد
يحبسجٍخ.
ٌ ) ( .6ؼتجز تقزٌز اصذار االسيى ين انتقبرٌز انؼبيخ.
 ) ( .7تيتى انًسئٌنٍخ انتأدٌجٍخ ثسهٌك انًذقق انًينً ًاألخطبء انتً ٌزتكجيب انًذقق اتجبه
انًجتًغ.
 ) ( .8األحذاث انالحقخ نتبرٌخ اػذاد تقزٌز انتذقٍق ين يسئٌنٍخ االدارح ًنٍس نهًذقق أي ػالقخ
فٍيب.
 )( .9انتقبرٌز انتً تحتٌي ػهى تٌصٍبد نتطٌٌز نظبو انزقبثخ انذاخهٍخ ىٌ احذ انٌاع انتقبرٌز
انًطٌنخ .
ٌ ) (.10جت ػهى انًذقق األخذ ثؼٍن االػتجبر ثؼض االجزاءاد انتً تؼًم ػهى تخفٍض
فزصخ تؼزضو نهذػبًي انقضبئٍخ فً انًستقجم
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(  5درجات )

السؤال الثاني :

 .1ثصفتك يذلك حسبثبد نششكخ االتحبد انفهسطٍٍُخ يب هً االجشاءاد انتً ٌجت ػهى انششكخ اٌ
تتخزهب نهحذ يٍ انتالػت وانغش

" .2لذ تًش انششكخ فً ػذح ظشوف تستذػً تغٍٍش يذلك انحسبثبد" وفمب ً نشأٌك انشخصً يب هً
األسجبة انًحتًهخ نتغٍٍش يذلك انحسبثبد.

 .3يٍ أهى أَىاع انتحفظبد وجىد لٍىد تحذد َطبق ػًم انًذلك اركش يثبنٍٍ ػهى هزا انُىع

 .4ػهى انًذلك اٌ ٌجذي سأٌه انُهبئً فً انًٍضاٍَخ وحسبة أسثبح وخسبئش ثؼذح تىصٍبد اركش
اثٍٍُ يُهب

يذسسى انًسبق

يغ تًٍُبتُب نكى ثبنتىفٍك
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