اىنفاءج اىقاعذَح  :أِبَ ٚمؼ١بد إؽىبٌ١خ رخـ ِٛلغ ِٚىبٔخ اٌغضائش ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝرؾذ٠ذ ِٛلغ اٌغضائش ٚإثشاص أثؼبدٖ  ٚسثو اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغىبْ  ٚاٌٛعو اٌيج١ؼٟ

اىىحذج األوىً  :اىجضائش مىقعا وأتعادا
اىىضعُح األوىً  :اىمجاه اىجغشافٍ ىيجضائش

اىنفاءج اىمسرهذفح ٠ :ؾذد ٠ ٚزؼشف ػٍِٛ ٝلغ اٌغضائش ٠ٚزج ٓ١إعزشارغ١زٗ
اإلشناىُح  :رّزٍه اٌغضائش ِٛلؼب اعزشارغ١ب ػٍ ٝعّ١غ األفؼذح اوغجٙب ِّ١ضاد ٚأّ٘١خ خبفخ فّ١ب ٠زنؼ رٌه ؟
اىرعيُماخ

اىسىذاخ

اٌّؤؽشاد ؿ 11

االداءاخ واألوشغح



أٔغض ثيبلخ
رمٕ١خ
ٌٍغضائش
ثّغّٛػخ
ِؤؽشاد



ؽذد اٌّٛلغ
اٌغغشافٟ
ٌٍغضائش ٚ
اثشص أّ٘١زٗ

إعذاد  :تىشُخ عثذ اىحامم
اىمىرىج االورقائٍ



اػزّبدا ػٍٝ
ِىزغجبره
اٌمجٍ١خ  ٚأياللب
ِٓ اٌّمزشؽخ

تغاقح ذقىُح ىيجضائش تمجمىعح مؤششاخ:
اٌؼبفّخ
اٌّغبؽخ
ىٛي اٌٛاعٙخ اٌجؾش٠خ
اٌؾذٚد اٌجش٠خ
إٌبرظ اٌٛىٕ ٟاٌخبَ
اٌغىبْ
اٌىضبفخ
اٌض٠بدح اٌيج١ؼ١خ
ِزٛعو اٌذخً اٌفشدٞ
اٌزّذْ  /األس٠بف
اٌّذ١ٔٛ٠خ

ٕ٠غض ثيبلخ رمٕ١خ
ٌٍغضائش ثّغّٛػخ
ِؤؽشاد

اٌجيبٌخ

ٔغجخ اٌزنخُ
إٌظبَ اٌغ١بعٟ
اٌخش٠يخ ؿ 12
ٚؿ 13
اٌغٕذ  3ؿ 13
اٌغٕذ  2ؿ 12

٠ؾذد اٌّٛلغ
اٌغغشافٌٍ ٟغضائش ٚ
٠جشص أّ٘١زٗ

اىمادج  :جغشافُا
اىقسم  2اف  .ىغ  .عد  .ذش
اىمذج  .عبػبد
اىمشاجع واىمصادس  - :اٌىزبة – إٌٔذ

اٌغضائش
 2.381741وٍُ
 1200وٍُ
 6343وٍُ
١ٍِ 72بس دٚالس 2006
ْ َ 33
ْ 14
1.5
 2100دٚالس
51 - - - 49
الً ِٓ ١ٍِ 4بس د
%12.3

2004
2.2
عّٛٙس ٞسئبعٟ

 اىمىقع اىجغشافٍ ىيجضائش و إتشاص أهمُره :
  - 1مىقع اىجضائش  :رمغ اٌغضائش ف ٟاٌغضء اٌغشث ِٓ ٟإفش٠م١ب ِب ث ٓ١دائشر ٟػشكْ ْ 38 ٚ 18ؽّبال ِ ٚب ث ٓ١خي ٟىٛيْ 12ؽشلب ْ 9 ٚغشثب ٠ؾذ٘ب ؽّبال اٌجؾش اٌّزٛعو أِب ؽشلب فدؽذ٘ب وً ِٓ رٔٛظ ١ٌ ٚج١ب أِب غشثب فاٌّغشة األلقٚ ٝ
اٌقؾشاء اٌغشث١خ أِب عٕٛثب فوً ِٓ ائ١غش ِ ٚبٌِٛ ٚ ٟس٠زبٔ١ب
  - 2إتشاص أهمُح اىمىقع : االِزذاد ِٓ اٌؼشٚك اٌؾبسح إٌ ٝاٌؼشٚك اٌّؼزذٌخ ِّب أع ُٙف ٟرٕٛع إٌّبؿ ّ٠ش ِذاس اٌغشىبْ عٕٛة اٌغضائش  ٚخو غشٕ٠زؼ غشثٙباٌغشثٌٍّ ٟغشة اٌؼشثٟ
ح
ٌؾشلٚ ٟ
ح
 ِؾٛس ارقبي ث ٓ١اٌغٙز ٓ١ا عغشا ىج١ؼ١ب إٌ ٝاٌؼبٌُ اٌؼشثٚ ٟاإلعالِٟ اإلؽشاف ػٍٚ ٝاعٙخ ثؾش٠خ إعزشار١غ١خ ٘ ٟاٌّزٛعو عؼٍذ ِٕٙب ِؾٛس رجبدي ٚرؼبِ ْٚغ أٚسثب ّ٘ ٚضح ٚفً ث ٓ١اٌمبسرٓ١ثٛاة إفش٠م١ب اٌؾّبٌ١خ
ح
إفش٠م١ب  ٚأٚسثب ٚ
 -إٔٙب رزٛعو اٌؼبٌُ اٌمذ ( ُ٠إفش٠م١ب أٚسٚثب آع١ب ) فٍِ٘ ٟزم ٝايىشق ايرغبس٠خ ايثش٠خ ايثؾش٠خ

ذقىَم مشحيٍ  :اسعُ خش٠يخ ٌذٚي اٌّغشة اٌؼشث ٟرجشص ػٍٙ١ب ِٛلغ اٌغضائش ٚؽذٚد٘ب اٌجش٠خ  ٚاٌجؾش٠خ
االمرذاد  :األثؼبد اٌّىبٔ١خ ٌّٕيمخ ِب ِٓ اٌؾشق إٌ ٝاٌغشة  ِٓٚاٌؾّبي إٌ ٝاٌغٕٛة
اىمىقع اىجغشافٌ ِ :ىبْ ثٍذ إِٔ ٚيمخ ِب ف ٟاٌخش٠يخ اٌؼبٌّ١خ ِٚؼشفخ ؽذٚد٘ب اٌغ١بع١خ .
اىمىقع االسرشاذُجٍ  :اٌّٛلغ اٌز٠ ٞؾظ ٝثأّ٘١خ الزقبد٠خ أ ٚػغىش٠خ أ ٚع١بع١خ ٚلذ رى ْٛعّ١ؼٙب ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼبٌّ- ٟ

اىنفاءج اىقاعذَح  :أِبَ ٚمؼ١بد إؽىبٌ١خ رخـ ِٛلغ ِٚىبٔخ اٌغضائش ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝرؾذ٠ذ ِٛلغ اٌغضائش ٚإثشاص أثؼبدٖ ٚسثو اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغىبْ ٚاٌٛعو اٌيج١ؼٟ

اىىحذج األوىً  :اىجضائش مىقعا وأتعادا
اىىضعُح اىثاوُح  :إشناىُح ذخض اىعالقح تُه اىسنان واىىسظ اىغثُعٍ

اىنفاءج اىمسرهذفح ٠ :جشص خقبئـ اٌٛعو اٌيج١ؼٚ ٟاٌجؾشٌٍ ٞغضائش ٚع١زخٍـ اٌؼاللخ ثُٕٙ١ا
رّ١ض اٌغضائش ثخقبئـ ىج١ؼ١خ ِزؼذدح وبْ ٌٙب ثبٌغ األصش ف ٟرٛص٠غ اٌغىبْ ٔٚؾبه ادُ٘ اٌّخزٍفخ فُما َرضح رىل ؟
اإلشناىُح  :د
اىسىذاخ
فٛس ؿ 11
اٌخش٠يخ ؿ 47

اٌغذٚي  3ؿ25
 ٚاٌغذٚي
اٌّشفك

اىرعيُماخ

االداءاخ واألوشغح

اػزّبدا ػٍٝ

ِىزظثبره القبلية
اثشص خقبئـ
اٌٛعو اٌيج١ؼٟ
ٌٍغضائش

٠جشص خقبئـ اٌٛعو
اٌيج١ؼٌٍ ٟغضائش

٠ذسط اٌٛعو اٌجؾشٞ
ادسط اٌٛعو
اٌجؾشٞ

اٌخش٠يخ ؿ 24
اٌغٕذ  2ؿ 24
اٌخش٠يخ ؿ 47
اٌغٕذ  2 - 1ؿ
29 - 28

اسثو اٌؼاللخ ثٓ١
اٌٛعيٓ١

٠شثو اٌؼاللخ ثٓ١
اٌٛعيٓ١

اىمادج  .جغشافُا
اىقسم 2 :اف  .ىغ  .عد  .ذش
اىمذج  .... 3 /3عبػبد
اىمشاجع واىمصادس  - :اٌىزبة– إٌٔذ

إعذاد  :تىشُخ عثذ اىحامم
اىمىرىج االورقائٍ

ذحذَذ وإتشاص خصائض اىىسظ اىغثُعٍ :
 اٌّٛلغ اٌغغشافٚ ٟاٌفٍى ٟاٌّزّ١ض * ارغبع اٌّغبؽخ َ 2أفش٠م١ب َ 11ػبٌّ١ب
 رٕٛع ِظب٘ش اٌغيؼ  ٚاٌزنبس٠ظ  :ؽش٠و عبؽٍ : ٟعٛٙي عبؽٍ١خ  ٚداخٍ١خ
 اٌٙنبة ػجبسح ػٓ ِشرفؼبد ِؾقٛسح ث ٓ١عٍغٍز ٟاألىٍظ اٌغالعً اٌغجٍ١خ  :أىٍظ رٍ ٚ ٟأىٍظ فؾشا ٚ ٞٚعالعً اٌٙمبس أػٍ ٝلّخ – رب٘بد - َ 2918 اٌزنبس٠ظ اٌقؾشا٠ٚخ  :رغٛد /َ ِٓ % 82ع ٚرزّضً خبفخ اٌشق .اٌؾّبداد  .اٌؼشٚق  .اٌىضجبْ .اٌٛاؽبد رٕٛع إٌّبؿ ِ :زٛعي ٟسىت ف ٟاٌغبؽً – لبس ٞؽجٗ عبف ثبٌٙنبة اٌؼٍ١ب  -فؾشا ٞٚعبف ثبٌغٕٛة
٠ : ٞمً وضبفخ وٍّب ارغٕٙب عٕٛثب غبثبد  ٚأؽشاػ -إعزجظٔ -جبد ؽٛوٟ
 اٌغيبء إٌجبد
 اٌّٛاسد اٌّبئ١خ  :ف ٟاٌؾّبي ِؤلزخ السرجبىٙب ثبٌزغبلو أّ٘ٙب ٚاد اٌٍف ِغ اؽز١بىبد مخّخ ِٓ اٌّ١بٖ اٌغٛف١خ ف ٟاٌغٕٛة
دساسح اىىسظ اىثششٌ :
ػذد اٌغىبْ  ْ َ 35.7 :عٕخ ٕ٠ 2008ؾذس ِٓ ْٚأفٛي ػشث١خ  -اِبص٠غ١خ – افش٠م١خ ثبٌىضبفخ رقً إٌ ْ 14 ٝوُ2
 ٠زّشوض  % 65ف ٟاٌؾش٠و اٌغبؽٍ ٟاٌزّ٠ ٞضً  ِٓ % 4اٌّغبؽخ /ع ثىضبفخ رقً إٌ ْ 330 ٝوٍُ2  % 25ف ٟاٌٙنبة اٌؼٍ١ب  ٚرّضً  / َ ِٓ % 9ع ثىضبفخ رمً ػٓ  ْ 100وٍُ2  % 10ف ٟاٌقؾشاء  ٚرّضً  / َ ِٓ % 87ع ثىضبفخ رمً ػٓ  ْ10وُ2ٔغجخ إٌّ : ٛأخفل ِٓ ٔغجخ  % 3.4إٌ% 1.5 ٝ
اٌزشو١جخ  ِٓ - 1 :ؽ١ش اٌؼّش  % 64 :ؽجبة –  % 30وٛٙي  % 6 -ؽٛ١ؿ
 ِٓ - 2ؽ١ش اٌغٕظ  :ايروٛس  % 46اإلٔبس % 54
 ِٓ - 3ؽ١ش إٌؾبه  :اٌميبع اٌضساػ - % 18 ٟاٌميبع اٌقٕبػ - %22 ٟاٌميبع اٌخذِبر% 54 ٟ
ستظ اىعالقح تُه اىىسغُه  :وقاط اىقىج تُه اىىسظ اىغثُعٍ و اىثششٌ فٍ اىجضائش :
* ا الرغبع  ٚاالِزذاد – اٌزٕٛع اٌزنبس٠غ ٚ ٟإٌّبخ – ٟإعزشار١غ١خ اٌّٛلغ ٚ -فشح اٌضشٚاد  ٚرٕٛػٙب
* ا ٌمٛح اٌجؾش٠خ – اٌؾجبة – أغغبَ اٌزشو١جخ
وقاط اىضعف تُه اىىسظ اىغثُعٍ و اىثششٌ فٍ اىجضائش :
ٔمـ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ – ػذَ أزظبَ اٌزغبلو ٚلٍزٗ – غٍجخ اٌيبثغ اٌقؾشا – ٞٚلغبٚح ِٕبؿ اٌغٕٛة
*
ػذَ أزظبَ اٌزٛص٠غ  -اسرفبع ٔغجخ اٌجيبٌخ  ٚاألِ١خ – اخزالي اٌزٛاصْ ث ٓ١إٌّ ٛاٌغىبٔ ٚ ٟإٌّ ٛااللزقبد– ٞ
*
اٌٙغشح اٌغش٠خ
 اإلقيُم اىريٍ  :عٛٙي ِٕٚبؿ سىت ِغ وضبفخ عىبٔ١خ وج١شح  ٚرشوض ٌّخزٍف األٔؾيخ االلزقبد٠خ  ٚاٌخذِبر١خ
 إقيُم اىهضاب اىعيُا  :عٛٙي اعزجغ١خ لٍٍ١خ ا ٌغيبء إٌجبرِ ٟغ وضبفخ عىبٔ١خ ألً ٠غٍت ػٍ ٝأٔؾيزٗ اٌيبثغ اٌضساػٟ
اٌشػ ٚ ٞٛمؼف إٌؾبه اٌقٕبػٟ
 اإلقيُم اىصحشاوٌ  :االرغبع ٔ ٚذسح اٌغيبء إٌجبرِ ٟغ لٍخ اٌغىبْ (  ْ1وُ ) 2ثغت أؼذاَ ِمِٛبد اٌؾ١بح  ٚفمش إٌّيمخ
ؽ١ش رٛعذ رغّؼبد ِؾذٚدح ؽٛي اٌٛاؽبد ِ ٚشاوض اٌقٕبػخ االعزخشاع١خ

ذقىَم مشحيٍ ِ :ضً اٌغذٚي اٌّشفك ثٛاعيخ ِٕؾٕ ٝث١بٔ ٟثّم١بط سعُ = 1عُ  5عٕٛاد 1 ٚعُ ٔ َ 5غُح صُ ث ٓ١أعجبة اٌزشاعغ اٌؾبدس ف ٟإٌّ ٛاٌغىبٔ ٟثذا٠خ اٌزغؼٕ١بد
اىسىذ  : 1أ رّزٍه اٌغضائش صبٌش أوجش الزقبد ف ٟإفش٠م١ب ،ثؼذ عٕٛة إفش٠م١ب ١ٔٚغ١ش٠ب ٚأل ٜٛالزقبد ل ِٟٛف ٟؽّبي إفش٠م١ب ٕ٠ٚجغ غٕٝ
اٌغضائش ِٓ اؽز١بى١برٙب اٌنخّخ ِٓ إٌفو ٚفٙ١ب ٔ ٚغجخ إٌّ ٛااللزقبدٚ % 5 ٞاؽز١بى١برٙب ِٓ اٌؼٍّخ اٌقؼجخ ١ٍِ144بس دٚالس ،ف ٟاٌٛلذ اٌز ٞرمً دٙٔٛ٠ب اٌخبسع١خ ػٓ ١ٍِ 4بساد ٛ٠ ٚعذ فٟ
 ...اىىد
اٌغٛق اٌذاخٍ١خ اٌغضائش٠خ  ْٛ١ٍِ 36ؽخـ أوضش ِٓ ٔقف ُٙرؾذ عٓ  25عٕخ
داسن اٌفشؿ اٌنبئؼخ اٌز ٟرٛافشد ٌٍقشػ اٌّغبسثِٕ ٟز
ب ٌ :مذ عذد اٌشئ١ظ ػجذ اٌؼض٠ض ثٛرفٍ١مخ رّغه اٌغضائش ثّٛافٍخ ثٕبء االرؾبد اٌّغبسثٚ ٟأوذ رؼٍمٙب ثٙزا اٌّؾشٚعٚ ،اعزؼذاد٘ب ٌذ
اإلػالْ ػٓ ل١بِٗ ف ٟلّخ صساٌذح ٚف ٟسعبٌزٗ إٌٔ ٝظشائٗ اٌّغبسثخ عذد ؽشؿ اٌغضائش ػٍ ٝرغش٠غ ٚر١شح ثٕبئٗ وّىغت صّ٠ ٓ١ؾمك ريٍؼبد ؽؼٛة إٌّيمخ اٌ ٝاٌزىبًِ ٚرٌه إّ٠بٔب ِٕٙب ثأْ

ػبٌُ اٌغذ ع١ى ْٛػبٌُ اٌز٠ ٓ٠غؼ ْٛاٌ ٝإدساط الزقبد٠برٚ ُٙع١بعبرٌ ُٙزغب٠ش ثؾىً أفنً اٌّؼي١بد اٌغذ٠ذح اٌّزشرجخ ػٓ اٌؼٌّٛخ .ثبٌشغُ ِٓ أْ ثٕبء ارؾبد اٌّغشة اٌؼشث٠ ٟؼشف فؼٛثبد
ٚػٛاًِ رؼًّ ػٍ ٝرؼضشٖ  .جشَذج اىمساء فٍ 2009 - 02 – 16
اىسىذ  : 2جذوه ذغىس سنان اىجضائش ---

اىسىح
عذد اىسنان

1962
10.2

1975
15

1985
20

2009
35.7

1992
25.9

اىسىذ ٕ٠ : 3جغ ِؼظّٙب ( أٚد٠خ اٌغضائش ) ِٓ األىٍظ اٌزٍ ٟ٘ٚ ٟأٚفش ِ١ب٘ب ٚرقت ف ٟاٌجؾش األث١ل اٌّزٛعو أّ٘ٙب ٚاد ٞاٌؾٍف ٕ٠جغ ِٓ عجبي ػّٛس ٚعجبي فشٔذح ٠ٚقت ف ٟاٌجؾش
اٌّزٛعو لشة ِغزغبُٔ ى650 ٌٗٛوٍُ

اسرشذُجُح اىمىقع

مذَىح ساحيُح

اىصحشاء اىجضائشَح

مه األودَح اىذاخيُح

اىهجشج اىسشَح

اىنفاءج اىقاعذَح  :أِبَ ٚمؼ١بد إؽىبٌ١خ رخـ ِٛلغ ِٚىبٔخ اٌغضائش ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝرؾذ٠ذ ِٛلغ اٌغضائش ٚإثشاص أثؼبدٖ  ٚسثو اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغىبْ  ٚاٌٛعو اٌيج١ؼٟ

اىىحذج األوىً  :اىجضائش مىقعا و أتعادا
اىىضعُح اىثاىثح  :اىمىقع اىجُى سُاسٍ ىيجضائش

اىنفاءج اىمسرهذفح  :أْ ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝإثشاص ِىبٔخ اٌغضائش اٌزبس٠خ١خ ٚاٌؾنبس٠خ
اإلشنــاىُح  :رؾزً اٌغضائش ِىبٔخ ِشِٛلخ ػشث١ب إفش٠م١ب  ٚػبٌّ١ب ثفنً ِٛلؼٙب  ٚصشٚارٙب  ٚربس٠خٙب فّ١ب ٠زنؼ رٌه ؟

اىسىذاخ
اٌخش٠يخ ؿ 134
ٚاٌّمبىغ
ؿ37-36

اٌغٕذ  4.5ؿ 15
اٌغٕذ  1ؿ 18
اٌغٕذ 2 . 1ؿ42
اٌغٕذ  1ؿ 22

اىرعيُماخ
اعرمادا عيً
منرسثاذل اىقثيُح و
اوغالقا مه
اىمقرشحح

اعزمشا خش٠يخ
عٛ١ع١بع١خ
ٌٍّٕيمخ ِجشصا
ِىبٔخ اٌغضائش
ربس٠خ١ب  .ؽنبس٠ب
عشتُا

االداءاخ واألوشغح

٠غزمش ٞخش٠يخ
إٌّيمخ ٠ٚجشص اٌّىبٔخ
اٌزبس٠خ١خ  ٚاٌؾنبس٠خ
ٌٍغضائش
ػٍ ٝاٌقؼ١ذ :
اٌؼشثٟ

اإلفش٠مٟ

إفشَقُا

االداءاخ واألوشغح

اىمادج  :جغشافُا
اىقسم  2اف  .ىغ  .عد .ذش
اىمذج  .عبػبد
اىمشاجع واىمصادس  - :اٌىزبة – إٌٔذ
إعذاد  :تىشُخ عثذ اىحامم
األتُض سُذ اىشُخ

اىمىرىج االورقائٍ

َسرقشي خشَغح جُىسُاسُح ىيمىغقح وَثشص مناوح اىجضائش
اىعىامو اىمرحنمح فٍ اىسُاسح اىخاسجُح ىيجضائش
 أزّبء اٌغضائش ٌٍؾنبسح اٌؼشث١خ اإلعالِ١خ ٚألثؼبد٘ب اٌؼبٌّ١خ و ْٛاٌغضائش ثٍذ إفش٠مِ ٚ ٟؾشف ػٍ ٝؽٛك اٌّزٛعو ػظُ اٌضٛسح اٌغضائش٠خ ٚرأص١شارٙب اٌىجشٜ إعزشار١غ١خ ِٛلغ اٌغضائش  ٚمخبِخ ِٛاسد٘ب اٌزؾٛالد اٌز٠ ٟؾٙذ٘ب اٌؼبٌُ ٚرٛعٗ دٚي ٔؾ ٛع١بعخ اٌزىزً  ٚاٌزنبِٓ وً ٘زا دفغاٌغضائش ٌٍؼت ادٚاس ِزّ١ضح ػٍ ٝاألفؼذح اٌزبٌ١خ :
 - 1عشتُا  ِٓ :خالي دػُ وً عٛٙد اٌٛؽذح  ٚاٌزنبِٓ اٌؼشث ٚ ٟاٌؼًّ ػٍ ٝرؾش٠ش األسام ٟاٌؼشث١خ ٚ
إٌٛٙك ثبلزقبد٠بد اٌذٚي اٌؼشث١خ  ٚاٌخشٚط ِٓ دائشح اٌزخٍف ٚ .لذ أنّذ اٌغضائش ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ
ثؼذ االعزمالي  ٚ 1962ؽبسوذ ف ٟاٌؾشٚة اٌؼشث١خ اإلعشائ١ٍ١خ  ٚدػّذ اٌمن١خ اٌفٍغي١ٕ١خ وّب
ؽبسوذ ف ٟرأع١ظ اإلرؾبد اٌّغبسث ٟف ٟف١فشٚ 1989 ٞرؼًّ ػٍ ٝرفؼ ً١دٚسٖ ٚرغغ١ذ أ٘ذافٗ .
 - 2إفشَقُا  ِٓ :خالي اٌؼًّ ػٍ ٝرٛؽ١ذ دٚي اٌمبسح ثبالٔنّبَ إٌِٕ ٝظّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ عبثمب ٚاإلرؾبد
اإلفش٠مِٕ ٟز  2001 - 5 – 25وئىبس ٌٍزؼبٚ ْٚاٌزنبِٓ  ٚاٌّؾبسوخ ف ٟرغغ١ذ ِجبدسح إٌ١جبد ٌ 2001ؾً
ِؾبوً اٌمبسح ٚخالفبد دٌٙٚب ٚدػُ ٚف١بٔخ اعزمالي دٌٙٚب  .دػُ ؽشوبرٙب اٌزؾشس٠خ ٚلن١ب٘ب اٌؼبدٌخ ( اعزمالي
اٌؼذ٠ذ ِٓ ؽؼٛة اٌمبسح وٕز١غخ ٌنغو اٌضٛسح اٌزؾش٠ش٠خ ػٍ ٝفشٔغب ) ٚرّضٍٙ١ب  ٚاٌذفبع ػٓ رّٕ١زٙب فٟ
اٌّؾبفً  ٚإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ

عاىمُا
اٌغٕذ  .3.4.5ؿ 117
اٌؼبٌّٟ

 - 3عاىمُا  ِٓ :خالي االٔنّبَ ٌٍّٕظّبد اٌغ١بع١خ ايد ١ٌٚخ و١ٙئخ األُِ اٌّزؾذح  ٚ -1962ؽشوخ ػذَ
االٔؾ١بص  ٚ 1962اؽزنبْ ِؤرّش٘ب اٌشثغ عٕخ ِٕ – 1973ظّخ اٌّؤرّش اإلعالِ ٚ 1969 ٟرٛل١غ ارفبل١خ اٌؾشاوخ
ِغ اإلرؾبد األٚسٚث2002 ٟ

ذقىَم مشحيٍ  :اعرمادا عيً اىسىذ  2ص  42اسسم خغح ذمنه إفشَقُا مه اىخشوج مه دائشج اىرخيف
اىجُى سُاسٍ  :اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغبعخ ٚاٌغغشاف١ب  ٚااللزقبد  ٚاٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٌألِخ ثبٌٕغجخ ٌّخزٍف األثؼبد اٌّؾٍ١خ ٚاإللٍ١ّ١خ ٚاٌمبس٠خ ٚاٌذ١ٌٚخ
االذحاد اإلفشَقٍ ٚ :س٠ش ِٕظّخ اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ رأعظ ف-2001 /05/25 ٟ
ٌ  :ؽشٚع ٚؽذح ث ٓ١دٚي اٌّغشة اٌؼشث ٟىٙش سعّ١ب ف 1989/02/17 ٟفِ ٟشاوؼ-
االذحاد اىمغاسب
ْ.
اىجامعح اىعشتُح ِٕ :ظّخ ع٠ٛٙخ أٔؾأرٙب اٌذٚي اٌؼشث١خ ثّمزن١ِ ٝضبق ِ22بسط  ،1945لقذ ف١بٔخ اعزمالٌٙب ٚرؾم١ك ٚؽذرٙب اٌم١ِٛخ ٚرٛص١ك اٌقالد ثٕٙ١ب فِ ٟخزٍف اٌّ١بدٞ
مىظمح اىمؤذمش اإلسالمٍ ِٕ :ظّخ إلٍ١ّ١خ رزأٌف ِٓ دٚي اٌؼبٌُ اإلعالِٚ ،ٟلذ رأعغذ عٕخ  1969ثغذح ٘ذفٙب رؾم١ك اٌزنبِٓ ث ٓ١اٌذٚي اإلعالِ١خ..
مىظمح اىرجاسج اىعاىمُح ِ :ؤعغخ د١ٌٚخ أجضمذ ػٓ ارفبق ِشاوؼ عٕخ  ،1994دخٍذ ؽ١ض اٌزيج١ك عٕخ ٚ 1995ؽٍذ ِؾً ِٕظّخ" اٌمبد"ٚ .رزٍخـ ِٙبِٙب ف ٟمجو اٌزغبسح
اٌؼبٌّ١خٚ،إداسح االرفبل١بد اٌزغبس٠خ ٚؽً خالفبرٙب .

اىنفاءج اىقاعذَح  :أِبَ ٚمؼ١بد إؽىبٌ١خ رخـ ِٛلغ ِٚىبٔخ اٌغضائش ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝرؾذ٠ذ ِٛلغ اٌغضائش ٚإثشاص أثؼبدٖ  ٚسثو اٌؼاللخ ث ٓ١اٌغىبْ  ٚاٌٛعو اٌيج١ؼٟ

اىىحذج األوىً  :اٌغـضائش ِٛلؼب ٚأثؼبدا
اىىضعُح اىشاتعح  :وضعُح إدماج
اىنفاءج اىمسرهذفح  :أْ ٠ى ْٛاٌّزؼٍُ لبدسا ػٍ ٝاٌشثو ث ٓ١أّ٘١خ اٌّٛلغ اٌغغشاف ٚ ٟدٚس اٌغضائش اٌؼبٌّٟ
ِزٍه اٌغضائش ِٛلؼب عغشاف١ب اعزشار١غ١ب ؽغبعب أوغجٙب ِىبٔخ ربس٠خ١خ  ٚع١بع١خ ػبٌّ١ب  ٚإلٍ١ّ١ب  .فّ١ب ٠زّضً دٚس ٘ب
اإلشناىُح  :د
اىرعيُماخ

اىمادج  :جغشافُا
اىقسم  2اف  .ىغ  .عد
اىمذج  .عبػبد
اىمشاجع واىمصادس  - :اٌىزبة –
إٌٔذ

إعذاد  :تىشُخ عثذ اىحامم

اىسىذاخ

1

مىقع وَنُثُذَا  :اٌغضائش ػنِ ٛؤعظ
ف ٟارؾبد اٌّغشة اٌؼشث ٟعٕخ 1988
ٚػن ٛف ٟعبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚ
ِٕظّخ األُِ اٌّزؾذح ِٕز اعزمالٌٙب ،
 ٚػن ٛفِٕ ٟظّخ اٌٛؽذح األفش٠م١خ ٚ
األٚثه  ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؤعغبد
اٌؼبٌّ١خ  ٚاإللٍ١ّ١خ  .رٍمت ثـجٍذ
أٌٍّٚ ْٛ١قف اٌٍّ ْٛ١ؽ١ٙذ ٔغجخ
ٌؼذد ؽٙذاء صٛسح اٌزؾش٠ش اٌٛىٕ ٟاٌزٟ
داِذ عجؼخ عٕٛاد ٔ ٚقف  ٚ .رٍمت
ربس٠خ١ب ثأسك اإلعالَ ٔظشا ٌزؼٍك
ؽؼجٙب ثبإلعالَ  ٚأيالق اٌفزٛؽبد
إفش٠م.ٟ
ا
ِٕٙب ٔؾ ٛاألٔذٌظ ٚ

اعذ مىرىج ىيرعيُماخ
اىمشفقح
اىسىذ  : 3فشػ ٌ٠ٛظ اِبدٚ ٚص٠ش خبسع١خ اٌجشرغبي (:
رٍؼت اٌغضائش دٚس وج١ش ٘ ٚبَ ف ٟاٌؾٛاس اٌمبئُ ث ٓ١االرؾبد
األٚسث ٚ ٟاٌنفخ األخش ٜوّب ٌٙب دٚس ف ٟإسعبء اٌغالَ ٚ
االعزمشاس ثبٌّٕيمخ)
جشَذج اىخثش اىعذد 4862األحذ 19وىفمثش .2006

اىسىذ 2 :
( ...إوىٍ وافذ إىُنم مه ضفح اىمرىسظ و
تاىزاخ مه اىجضائش اىثيذ اىزٌ َمراص وتفخش
تنىوه أسضا ذعاقة فُها وعيً مش األحقاب
و اىعصىس اىثقافاخ و اىحضاساخ...ذرمرع
تالدٌ تما هى عثاسج عه – سَع ذاسَخٍ –
تمىقعها فٍ اىمرىسظ  ...ميرقً ماسٍ
اىراسَخ و األساعُش ميرقً ذىاظش اىثقافاخ و
احرناك األفناس .اىمنان اىهىذسٍ األمثو
حُث تشصخ اىحضاساخ اىثشتشَح واىُىواوُح
واىشوماوُح و اىعشتُح و اىعثماوُح )
مه خغاب اىشئُس فٍ جامعح اىسىستىن تثاسَس

2003

4

اىسىذ  : 5رُ اػزّبد ِجبدسح إٌ١جبد ف ٟاٌمّخ ٌّٕ 37ظّخ
اٌٛؽذح اإلفش٠م١خ  2001ثقفزٙب إعزشار١غ١خ اٌزّٕ١خ ٌٍّٕظّخ .
 ٚأٚي ِب رم َٛػٍ٘ ٗ١زٖ اإلعزشار١غ١خ ٘ ٛاعزؼّبي اٌمذساد
اإلفش٠م١خ  ٚإػبدح رؾذ٠ذ ػاللبد إفش٠م١ب ِغ ثبل ٟثٍذاْ اٌؼبٌُ ٚ
رٌه ف ٟإىبس ؽشاوخ عذ٠ذح رؤ٠ذ فىشح رؼّ ُ١اٌفبئذح ػٍٝ
اٌغّ١غ ٙ٠ ٚ .ذف إٌ١جبد إٌ ٝاٌمنبء ػٍ ٝظب٘شح اٌفمش ٚٚمغ
اٌجٍذاْ اإلفش٠م١خ ػٍ ٝىش٠ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذاِخ  ٚاٌؾذ ِٓ
ر١ّٙؼ اٌمبسح فِ ٟغبس اٌؼٌّٛخ

اىرعيُماخ
 - 1اػزّبدا ػٍ ٝاٌغٕذ سلُ  4 - 3 - 2اثشص دٚس اٌغضائش
االلزقبد ٚ ٞاٌؾنبس ٞفِٕ ٟيمخ اٌجؾش األث١ل اٌّزٛعو
اٌّزٛعو
 - 2أوًّ ث١بٔبد اٌخش٠يخ اٌّشفمخ ِجٕ١ب أُ٘ خيٛه اٌيٛي ٚ
دٚائش اٌؼشك اٌز ٟرّش ثبٌغضائش
 - 3ؽذد ِف َٛٙاٌّقيٍؾبد اٌز ٟرؾزٙب عيش ف ٟاٌغٕذاد
 - 4اوزت فمشح رزؾذس فٙ١ب ػٓ أ٘ذاف ِجبدسح إٌ١جبد  ٚدٚس
اٌز ٞرٍؼجٗ اٌغضائش ف ٟرغغ١ذ٘ب .

عىىان اىخشَغح :

لبسم هللا الرحمان الرحيم
الثانوية الجديدة رقم 01 :
األبيض سيد الشيخ

المستوى  :السنة الثانية  -كل الشعب

مذكرات مادة الجغرافيا

والية البيض

الوحدة الثانية  :السكان والتنمية في الجزائر
من إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

 ..........نزوال عند رغبة الكثير من السادة األساتذة و التالميذ األعزاء و محاولة لتعميم
الفائدة و تبادل التجارب و الوثائق التربوية هانا أقوم بإعادة نشر المذكرات التربوية
للمادة (التاريخ و الجغرافيا )

راجيا لكم كمال االستف ادة منها و التوفيق و النجاح . . . .

 .وراجيا منكم كثير الدعاء بموفور و دوام الصحة و العافية و حسن الخاتمة
التوقيع tachfin :

تثمينا منكم للجهد المبذول و إلبداء مالحظاتكم و
توجيهاتكم و تصويباتكم الكريمة الرجاء التواصل
المباشر على العنوان التالي :
األستاذ  :يوشخ عبد الحاكم
الثانوية الجديدة رقم 01

األبيض سيد الشيخ – البيض -

الكفاءة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تخص التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر يكون المتعلم قادرا على شرح الواقع االقتصادي و االجتماعي
و عناصر التحول و يقترح حلوال لمشاكل التنمية
الوحدة الثانية  :السكان والتنمية في الجزائر

الوضعية األولى  :الواقع االقتصادي و االجتماعي للجزائر غداة االستقالل

الكفاءة المستهدفة  :أن يكون المتعلم قادرا على تشخيص الواقع االقتصادي و االجتماعي في الجزائر غداة االستقالل و يعلله
اإلشكــالية  :غداة االستقالل وجدت الجزائر نفسها أمام وضع اقتصادي و اجتماعي متدهور .فيما يتمثل هذا الواقع ؟ وما هي مظاهر اختالله ؟

التعليمات
اعتمادا على مكتسباتك
القبلية و انطالقا من
المقترحة

تعرف على الواقع
االقتصادي و االجتماعي
للجزائر غداة االستقالل

السندات
السندات و
الصور ص 82
83 .
المرفق 1
المرفق 2
السندات و
الصور ص 84
85 .

أبرز مظاهر االختالل

الصور
المرفقة

السندات ص
87 . 86

المـادة  :جغرافيا
القسم  2 :اف  .لغ  .عت
المــدة  ..... :ساعات
المراجع والمصادر  :الكتاب  .النت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

األبيض سيد الشيخ

االداءات واألنشطة و المنتوج االنتقائي
التعرف على الواقع االقتصادي و االجتماعي للجزائر غداة االستقالل :
الواقع االقتصادي :
 - 1الزراعــة  :توظف  %70من اليد العاملة و ال تحقق االكتفاء الغذائي وتقوم على
 زراعة حديثة في السهول الخصبة تقوم على إنتاج المحاصيل النقدية ( الكروم  .الحوامض ) زراعة تقليدية ذات مردود ضعيف تعتمد على األمطار تساهم بنسبة ضعيفة من الدخل وتعتمد عل المحاصيل المعاشية - 2الصناعة  :توظّف  % 7سنة  1966تقوم على الصناعات االستخراجية الموجهة للتصدير كمواد خام (طاقة  .معادن ) مع وجود بعض
الصناعات الخفيفة ذات الطابع االستهالكي موجهة للسوق المحلية
 يميزها سيطرة الشركات األجنبية على اإلنتاج الصناعي ( اتفاقيات إيفيان) و انعدام اإلطارات الجزائرية المسيرة و فرار األجانب - 3التجــارة  :مرتبطة بفرنسا بنسبة % 90
 الصادرات مواد أولية (بترول وغاز و حديد .بعض المحاصيل ) الواردات مواد غذائية و مواد التجهيز  .و يميز التجارة نقص فادح في رؤوس األموال عجز الميزان التجاريالواقع االجتماعي :
 السكان  9مليون نسمة  1962ارتفاع نسبة األمية  % 85بسبب سياسة التجهيل تفشي ظاهرة البطالة بنسبة زادت عن  % 40و انخفاض الدخل الفردي مما أسهم في تدني المستوى المعيشي تفشي األمية كنتيجة لسياسة التجهيل االستعمارية بين اكثر من  90 %من الجزائريين خاصة النساء إضافة إلى انتشارالخرافات و البدع
 انتشار البيوت القصديرية حول المدن ارتفاع نسبة سكان األرياف وضع صحي متدهور ( يميزه نقص اإلطارات الطبية و الهياكل الصحية و انتشار األوبئة و األمراض ) -خسائر الثورة في الجانب االجتماعي من الالجئين و األرامل و المعطوبين و اليتامى

إبراز مظاهر االختالل :

 - 1ضخامة اإلنتاج الزراعي من المحاصيل التجارية في ظل وجود تبعية غذائية بنسبة كبيرة
 - 2تبعية تجارية لفرنسا من حيث الصادرات و الواردات
 - 3وفرة المواد األولية (طاقة.معادن) و بالمقابل ضعف النشاط صناعي و تركيز على الصناعات االستخراجية الموجهة نحو األسواق الفرنسية ة
 - 4انتشار اللغة الفرنسية في كل أجهزة الدولة مع تفشي واسع لالمية
 - 5تفاقم المشاكل الصحية و التعليم
 - 6حدوث شلل كلي للحركية االقتصادية رغم ضخامة الموارد و االحتياجات
تقويم مرحلي  :بين اإلجراءات االستعجالية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الواقع االقتصادي و االجتماعي الموروث عن االستعمار
مصطلحات الوضعية :
التبعية االقتصادية  :الحالة التي يكون فيها اقتصاد دولة تحت هيمنة دولة ثانية متقدمة بنما األولى متخلفة و العالقة بينهما غير متكافئة مع استمرار نهب ثرواتها و استغالل شعبها
البطالة  :حسب المنظمة العالمية للعمل يع ّ
د بطاال كل شخص قادر على العمل ال يعمل لمدة تفوق ثالثة أشهر  .و هي مشكلة اجتماعية تزيد نسبتها في الدول المتخلفة
األمية  :إنها عدم القدرة على قراءة أو كتابة جملة بسيطة بأي لغة و هي ظاهرة اجتماعية سلبية تنتشر في الدول المتخلفة .من أنواعها األلف بائية .الثقافية .المعلوماتية  .التكنولوجية ...الخ

الهياكل القاعدية  :جملة التجهيزات الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية مثل الطرقات و السكك و الموانئ و المطارات و الجسور و المدارس و المعاهد و المستشفيات
الدخل الفردي  :ما يحصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خالل العام ويتم حسابه عن طريق الدخل القومي للدولة في عام على عدد السكان في نفس العام
المستوى المعيشي  :كل ما يتمتع به الفرد من ملبس ومأكل ومسكن ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها والطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها
الزراعة المعاشية  :الزراعة التي تركز على إنتاج الغذاء الرئيسي للسكان منها الحبوب
سندات الوضعية :
السند  : 1كان من نتائج االستعمار الفرنسي للجزائر ظهور قطاع اقتصادي حديث بين أيدي األوربيين و قطاع اقتصادي تقليدي بين أيدي المواطنين ،فالقطاع التقليدي يتميز بالملكيات الصغيرة
التي ال تزيد عن 10هكتارات إال نادرا و اإلنتاج المعاشي مثل زراعة الحبوب من قمح صلب و شعير و غلل جافة مثل العدس  ...و غيرها ،كما يقوم بتربية الحيوانات و غراسة البساتين بطرق
تقليدية موروثة عن األجداد ،وعدم تسميد األرض باألسمدة االصطناعية وعدم دراسة التربة و استعمال المواد الكيماوية لمداواة المزروعات .
السند  : 2كانت الصناعة في الجزائر غداة االستقالل صناعة تقليدية ال تتطلب رؤوس أموال كبيرة و ال مواد أولية بكميات ضخمة وال آالت عظيمة و لهذا ال تظهر على الصناعة التقليدية صبغة
التركز و اختيار الموقع و تنتج لسد حاجيات األسواق المحلية في أغلب األحيان كما تتميز هذه الصناعة بقلة األيدي العاملة التي كانت توظفها و التي ال تتجاوز  ،%02وقد غلب عليها الطابع
أالستخراجي .
الزراعة التقليدية

خياط تقليدي من بسكرة

طفالن خالل العشرينيات

الكفاءة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تخص التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر يكون المتعلم قادرا على شرح الواقع االقتصادي و االجتماعي و عناصر
التحول و يقترح حلوال لمشاكل التنمية
الوحدة الثانية  :السكان والتنمية في الجزائر

الوضعية الثانية  :التحوالت االقتصادية الكبرى

الكفاءة المستهدفة  :أن يكون المتعلم قادرا على شرح مفهوم التحول االقتصادي و إبراز عوامله ومظاهره
اإلشكــالية  :للخروج من الوضع االقتصادي المزري و الموروث عن االستعمار عرفت الجزائر تحوالت اقتصادية جذرية بعد االستقالل ما هي مظاهرها ونتائجها ؟
التعليمات
اعتمادا على
مكتسباتك القبلية و
انطالقا من
المقترحة

اكتشف مظاهر
التحوالت االقتصادية
بعد االستقالل

االداءات واألنشطة

السندات

و

المـادة  :جغرافيا
القسم  2 :اف  .لغ  .عت
المــدة  ..... :ساعات
المراجع والمصادر  :الكتاب  .النت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

األبيض سيد الشيخ

المنتوج االنتقائي

اكتشف مظاهر التحوالت االقتصادية بعد االستقالل :
إلى النظام االشتراكي بعد االستقالل : 1990 – 1962
السند 2 . 1
ص 88
الصورة المرفقة 1
سندات ص . 90
94 . 91
السند المرفق . 1
2
السند  3ص 123
السند  1ص 124
السند  8ص 99
السند  3 . 2ص
131

عوامل التحول  :مخلفات االستعمار وتدهور الوضع االقتصادي و االجتماعي  -قيود اتفاقيات ايفيان  -سيطرة الشركات الفرنسية و الكولون على الموارد و الثروات
مظاهر التحول :
 -تطبيق سياسة التأميمات ( بتأميم البنوك و الشركات  1963و المناجم  1966و المحروقات ) 1971

-

ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج و اعتماد أسلوب التخطيط المركزي
إنشاء الشركات والدواوين الوطنية  -شركة سونطراك شركة و السونارام و الديوان الوطني للحبوب و الحليب و الخضر و الفواكه.
إقامة قاعدة صناعية وطنية ترتكز على الصناعات الثقيلة ( مركبات الحديد و الصلب  .البتروكيمياوية )
التسيير الذاتي الزراعي (مرسوم مارس  )1963و تأميم أراضي الكولون  1963و الثورة الزراعية سنة 1971
انتهاج اسلوب المخططات االنمائية بداية بالمخطط الثالثي ) ( 1967 - 1969
تطبيق سياسة التعاونيات الفالحية
احتكار الدولة للمبادالت التجارية

من االقتصاد االشتراكي إلى النظام الرأسمالي منذ : 1990
 تدهور المستوى المعيشي للمواطن و نقص الخدمات  -اختالل التوازنات االقتصادية الكبرى خاصةعوامل التحول  :فشل التنمية في ظل النظام االشتراكي
 التحوالت االقتصادية العالمية بعد انهيار المعسكر الشيوعيمع التراجع الحاد في أسعار المحروقات و تراجع المداخيل الجزائرية من العملة الصعبة
مظاهر التحول :
 تحول دور الدول من منتج إلى منظم وموجه للحياة االقتصادية مع احتكار القطاعات اإلستراتيجية فسح المجال إمام القطاع الخاص و تشجيع االستثمار المحلي و األجنبي تحرير التجارة الخارجية و رفع احتكار الدولة لها التركيز على الصناعات الخفيفة و االستهالكية االنفتاح على السوق العالمي لتنويع مناطق التبادل التجاري توقيع اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوربي و السعي لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة* التركيز على توفير حاجيات السوق الجزائرية * السعي لتحقيق االكتفاء الذاتي و األمن الغذائي
إقامة صناعة وطنية
 -أسس التنمية :

حدد أسس التنمية
* العمل على تطوير الريف لوقف ظاهرة النزوح الريفي * تنويع الصادرات و األسواق الخارجية للخروج من واقع التبعية
 مشاكلها  :عدم التحكم في التكنولوجيا المتطورة  -ضعف المرد ودية  -عجز الميزان التجاري خارج المحروقات و تزايد المديونية - مشاكل التهيئة اإلقليمية واستنزاف األراضيتذبذب اإلنتاج الزراعي بسبب الجفاف  -عدم استقرار أسعار المحروقات في السوق الدولية
 عدم انتظام توزيع السكان وتركزهم في الساحل مما أنتج فوارق إقليمية  -المنافسة الخارجية الحادةالزراعية و النزوح الريفي
 الحلول لمشاكل التنمية : التهيئة اإلقليمية بوضع خطط تأخذ بعين االعتبار الظروف الطبيعية و البشرية واالقتصادية لكل إقليمالمرفق 4
 برمجة حمالت التشجير باستمرار لوقف االنجراف و التصحر  -دعم البحث العلمييقترح حلوال
 بناء السدود ومحطات التطهير و استغالل المياه الجوفية ( مشروع القرن نقل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست )لمشاكله
 تنويع الصادرات لتفادي تأثير تقلبات أسعار المحروقات و تنويع مناطق التبادل التجاري دعم برامج تشغيل الشباب و إقامة مؤسسات صغيرة و متوسطةتقويم مرحلي  :اعتمادا على معلوماتك القبلية عدد العوامل التي تتحكم في عدم استقرار أسعار المحروقات في األسواق العالمية
مصطلحات الوضعية :
التحوّل االقتصادي  :تغير السياسة االقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة باالنتقال من النظام االقتصادي االستعماري إلى النظام االشتراكي  1962ثم إلى اقتصاد السوق في بداية التسعينات .
المبادالت  :الحركة التجارية ممثلة في الصادرات والواردات

التأميم  :سياسة اقتصادية تقضي بتحويل ملكية وسائل اإلنتاج ( أراضي زراعية وثروات طبيعية وتجهيزات وأموال و غيرها )....من الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية  --الدولة . --
الخدمات  :كل األنشطة االقتصادية التي ال تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل المواد األولية كالتجارة و النقل و البنوك التأمين و السياحة و اإلدارة والتعليم ،الصحة و األمن
الهياكل القاعدية  :جملة التجهيزات الضرورية لتنشيط الحركية االقتصادية مثل الطرقات و السكك و الموانئ و المطارات و الجسور و شبكة االتصاالت و المدارس و المعاهد و المستشفيات
منظمة التجارة العالمية  :مؤسسة دولية ظهرت سنة  1995خلفا لمنظمة"القات" .وتتلخص مهامها في ضبط التجارة العالمية و إدارة االتفاقيات التجارية وحل خالفاتها .
االتحاد األوربي  :تكتل سياسي و اقتصادي يضم  27دولة أوربية تأسس في ديسمبر 1992
من النت
سندات الوضعية :
السند  : 1في سباق مع الزمن ومن اجل بناء اقتصاد وطني متنوع ال تتحكم فيه عائدات المحروقات انتهجت الدولة الجزائرية مسارا حمائيا من خالل تطبيق إستراتيجية تشجع اإلنتاج الوطني وتقلص من نسبة
الواردات مع دعم مستمر للتوازن االجتماعي وقد جسدت هذه اإلستراتيجية في قانون المالية التكميلي لسنة  . 2009الذي تضمن مجموعة من اإلجراءات منها  :وقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية *.منع
استيراد اآلالت أو التجهيزات المستعملة *استغاللها للموارد المالية والمتولدة من تراكمات بقايا الميزانيات المالية منذ سنة  2000م.
السند  : 2وعلى غرار بلدان العالم أثرت األزمة العالمية على الوضع االقتصادي االجتماعي للجزائر الذي تسيطر مدا خيل المحروقات عليه بنسبة  % 98حيث كشفت األرقام األخيرة عن تراجع الصادرات خالل الشهور
 9األخيرة لهذه السنة بنسبة  % 40,45مسجلة  5,39مليار دوالر بدل 41,72مليار دوالر،كما تراجع فائض الميزان التجاري إلى  2,4مليار دوالر ،بدل  35,36مليار دوالر ،وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار البترول في
األسواق الدولية بعدما بلغت عتبة  149مليار دوالر في مرحلة سابقة.
السند  : 3رغم الجهود التي بذلتها الدولة للنهوض بالزراعة فإن اإلنتاج الزراعي ال يلبي الحاجات المتزايدة للسكان مما أدى إلى استيراد المواد الغذائية بشكل كبير .ويشتغل في هذا القطاع % 15,9من العاملين إال
أنه يسهم بـ  %9,5فقط من قيمة الناتج الوطني اإلجمالي ،ويسيطر القطاع الزراعي الخاص على ثلثي األراضي المستغلة في الزراعة عن طريق المزارع الصغيرة وأهم المنتجات الزراعية  -الحبوب و التمر و الزيتون
ً
هدفا أساس ًيا ،ففيما يتعلق بتعزيز إطار االقتصاد الكلي أنعشت الجزائر منذ أكثر من عقد من الزمن نموها االقتصادي ،وبغية تعزيز النمو
السند  : 4إن ترقية السياسات االقتصادية الكلية التي تدعم التنمية المستدامة يبقى
شرعت في مخطط لدعم االنتعاش االقتصادي خالل الفترة بين  2001و 2004بقيمة  7مليارات دوالر يهدف تأهيل المنشآت التحتية القاعدية إلعادة التوازن اإلقليمي من خالل تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية وتحديثها،
والتخفيف من المشاكل في مجال الموارد المائية ،وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجاالت السكن والرعاية الطبية والتعليم ،وكذا تطوير الخدمات العامة وتحديثها ... .إبراهيم صايب2009-11-16
 - 1التطوع في النشاط الزراعي في بداية السبعينات

الجزائر و عضوية االوبك

المحروقات الركيزة األساسية القتصاد الجزائر فهو يمثل
% 60
% 30
% 95.7
البترول
الغاز الطبيعي

من الميزانية العامة
من الناتج اإلجمالي المحلي
من إجمالي الصادرات
 - 14في تصدير البترول  -عضو
في(األوبك).
 - 2قائمة مصدري الغاز الطبيعي

أبار نفط في الصحراء

النمو االقتصادي في الجزائر بعد 1999

الجزائر  ..شهد النمو االقتصادي زيادة في الحجم بين عامي
 1999و  2005ب  .%4كما سجل تحس ًنا أعوام  2003و2004
و 2005بنسب  %6,9و %5,2و %5,1على التوالي ،ومنذ
بداية عام  2000تعززت الوضعية المالية الخارجية بفضل ارتفاع
أسعار النفط في السوق العالمية ،وهذا التحسن في الوضعية
المالــية سمح بتخفيض مؤشــرات الدين الخارجي بعد
اللجــوء إلى الدفع المسبق للدين الخارجي منذ عام 2004
إلى حوالي  4مليارات دوالر عام 2008

خطوط أنابيب نقل الغاز ط ألوربا

التجارة الجزائرية الخارجية

الكفاءة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تخص التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر يكون المتعلم قادرا على شرح الواقع االقتصادي و االجتماعي و
عناصر التحول و يقترح حلوال لمشاكل التنمية
الوحدة الثانية  :السكان والتنمية في الجزائر
الوضعية الثالثة  :التحوالت االجتماعية
الكفاءة المستهدفة  :أن يكون المتعلم قادرا على شرح الواقع و التحول الحاصل في الميدان االجتماعي في الجزائر
اإلشكــالية  :عرفت الجزائر تحوالت اجتماعية جذرية بعد االستقالل ماهي مظاهرها ؟ و ما المشاكل التي نجمت عنها ؟

التعليمات
اعتمادا على
مكتسباتك القبلية
و انطالقا من
المقترحة

اكتشف مظاهر
التحوالت
االجتماعية بعد
االستقالل

السندات
السندات ص 89
الرسم البياني
الجدول المرفق
السند  2 . 1ص92
السند  6 . 5ص
93
السند المرفق 3
السند  3 . 2ص
92
السند المرفق 2
السند  2ص 111

حدد أسس
التنمية االجتماعية
اقترح حلوال
لمشاكل التنمية

السندات ص .100
101
السند المرفق 4
الصورة ص105

و

المنتوج االنتقائي

المـادة  :جغرافيا
القسم  2 :اف  .لغ  .عت
المــدة  ..... :ساعات
المراجع والمصادر  :الكتاب  .النت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

األبيض سيد الشيخ

االداءات واألنشطة
اكتشاف مظاهر التحوالت االجتماعية بعد االستقالل :
* السكان : تضاعف عدد سكان الجزائر من  9م ن سنة  1962الى  33.2م ن سنة  2005و بنسبة نمو و صلت إلى ( % 3.4أي فتوة ديمغرافية ) بداية من التسعينات بدأت نسبة النمو الديعغرافي تنخفض حيث وصلت سنة  2003إلى  % 1.5نتيجة عوامل اقتصادية و اجتماعية منها( ارتفاع سن الزواج – نقص الرغبة في اإلنجاب تراجع ظاهرة تعدد الزوجات )
 انخفاض نسبة الوفيات فمن  % 6.0في  1990إلى  % 4.3سنة  2004علما إن متوسط الحياة  74سنة 2004% 54
 الخدمات الفئة المنتجة تمثل  % 62.3حسب التوزيع التالي  -الزراعة  - % 18الصناعة % 22 تضاعف نسبة سكان المدن التي وصلت إلى  % 58بسبب ظاهرة النزوح الريفي* الخدمات : التشغيل  :نتيجة تحسن الوضع االقتصادي يالحظ حدوث تحسن في واقع التشغيل فقد تضاعف عدد العاملين فمن  1.7مليون عامل سنة 1967إلى  6.6مليون عامل سنة  2006خاصة في قطاع الخدمات الذي يشغل  % 54من اليد العاملة ثم يليه القطاع الصناعي كل هذا أسهم
في انخفاض نسبة البطالة من  % 32إلى  % 14سنة 2006وتحسن الدخل الفردي و بالتالي تحسن المستوى المعيشي
 التعليم  :تخصص الدولة أكبر ميزانية في الحكومة لوزارة التربية و التعليم مما أسهم في تحسن واقع التعليم من حيث المرافق و الوسائل والبرامج و المستوى  -انخفاض نسبة األمية و تضاعف عدد المتمدرسين  -جزأرة اإلطارات التعليمية
 الصحة  :تحسن الخدمات الصحية من حيث تضاعف عدد المستشفيات و األطباء في مختلف التخصصات – كثرة العيادات  -تطور صناعة األدوية المرأة والطفل  :تعمل الدولة على ترقية المرأة ومن أدلة ذلك  -االنضمام إلى المعاهدات الدولية لحماية المرأة و الطفولة – دمج المرأة فيعالم الشغل و التعليم و توليها لمناصب عليا ( برلمان  .وزارات )
 المستوى المعيشي  :عرف تحسن كبير خاصة في الثمانينات – فقد ارتفع الدخل الفردي إلى  3100دوالر سنة  - 2005متوسط أملالحياة  74سنة
تحديد أسس التنمية االجتماعية :
 توفير متطلبات العيش الكريم لكل مواطن ( السكن الالئق  .منصب العمل )  -العمل على جزأرة اإلطارات  -تطوير الريف إحداث التوازن الجهوي بين مختلف جهات الوطن مجانية الخدمات التعليمية و الصحية من 1990 -1962اقترح حلول لمشاكل التنمية االجتماعية :
 النزوح الريفي  -بتطوير وترقية الحياة في الريف و توفير مختلف الخدمات مشكل أزمة السكن  -التوسع في برامج االنجاز  200 - 2006 -ألف سكن أنجزت تفشي مظاهر الفقر  -إنشاء وزارة التضامن لتكفل بالفئات المحرومة -التسرب الدراسي – من خالل محاربتها و التقليل منها و تكثيف برامج محو األمية و التكوين المهني

التقويم مرحلي  :مثل معطيات الجدول الخاص بمناطق التبادل التجاري للجزائر ص  99بواسطة دائرة نسبية نصف قطرها  3سم
مصطلحات الوضعية :
النزوح الريفي  :تناقص عدد سكان األرياف نتيجة انتقال السكان من الريف إلى المدينة لظروف معينة.
النمو الديمغرافي  :الزيادة السكانية خالل فترة زمنية معينة
تركيب السكان  :بنية السكان من حيث الجنس(إناث  -ذكور) والعمر(شباب – كهول – شيوخ )

التنمية المستدامة  :هي تنمية تأخذ بعين االعتبار األبعاد االجتماعية و البيئية إلى جانب األبعاد االقتصادية

منحني يبين تطور سكان الجزائر 2003 - 62

من

منحني يبن تطور كان الجزائر2003 - 62

انخفاض البطالة  ..تحسين الصحة  ..تعثر اإلسكان

ترتبط التنمية االجتماعية في الجزائر
السند : 2
بمبدأ العدالة االجتماعية ,و يعني ذلك جهود الحد من
االختالل في التوازنات الجهوية ومكافحة الفقر ومردودية
النظام التربوي ونظام الصحة العمومية والحصول على
العمل و المسكن الالئق .سجلت حصة الفرد من الناتج
ً
ارتفاعا من  1623دوالرًا في
المحلي اإلجمالي
عام 1999إلى  3971في عام  2007كما سمح التقدم
المسجل فيما يخص نمو النشاطات بخفض نسبة
البطالة من  %29,3عام  1999الى %15,3عام 2005
ثم إلى  %11,8عام  ،2007وبهذه الوتيرة من المتوقع
أن تنخفض البطالة إلى  %10في  ،2010- 2009كما
تم التحكم في التضخم في متوسط سنوي يقدر بحدود
 %2,5في الفترة بين  . . . . 2007 -1999مجلة

إستراتيجية التشغيــــــل
السند : 3

تميز سوق العمل خالل
الفترة من  2007-2000بما
يلي:
 خلق فرص عمل بمعدلصاف يتراوح ما بين 350000
و 40000وظيفة في السنة.
 ارتفاع عدد العاملين من 6ماليين عام 1999
إلى  9,3ماليين عام 2007
بنسبة نمو .%65,5

المعرفة نت

السكــن والعمران  /جهود كبيرة ..ولكن غير كافية

المؤشرات الديموغرافية للجزائر من  1999إلى2007

السند : 4

يندرج برنامج العمل الذي بادر به قطاع السكن و العمران ضمن مكافحة
الفقر و التهميش لتسهيل الحصول على سكن و تحسين شروط حياة
الكريمة
في مناطق مختلفة من الوطن و يتوزع برنامج السكنات المسجلة
كما يأتي:
 البرنامج الخماسـي  1,034 : 2009 /2005مليون وحدة . البرامج التكميلية  :و هي موجهة للفئات الفقيرة و يتم التوزيع :بالنسبة لواليات الجنوب الكبير  62000 :وحدة .
بالنسبة لواليات الهضاب العليا  98000 :وحدة .
بالنسبة المتصاص السكن الهش  194000 :وحدة .

المؤشرات الديموغرافية للجزائر من  1999إلى2007

المؤشر
نسبة الوفيات العامة
نسبة الوالدات
نسبة الزيادة السكانية
وفيات ألطفال
معدل الحياة عند الوالدة
نسبة الزواج

1999
 4,72لكل ألف نسمة
 19,82لكل ألف نسمة
%1,51
 39,4لكل ألف والدة حية
 72سنة
 5,44لكل ألف نسمة

2007
 4.3لكل ألف نسمة
 22,98لكل ألف نسمة
% 1.86
 26,2لكل ألف والدة
 75.7سنة
 9,55لكل ألف نسمة

الكفاءة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تخص التنمية االقتصادية و االجتماعية في الجزائر يكون المتعلم قادرا على شرح الواقع االقتصادي و االجتماعي و
عناصر التحول و يقترح حلوال لمشاكل التنمية
الوحدة الثانية  :السكان والتنمية في الجزائر
الوضعية الرابعة  :وضعية إدماجية
الكفاءة المستهدفة  :القدرة على استثمار المكتسبات القبلية و استغالل السندات ذات العالقة بالوحدة
اإلشكــالية  : :هناك عالقة كبيرة و تأثير متبادل بين الوضع االقتصادي و الجوانب االجتماعية فيما يتضح ذلك ؟
التعليمات

األبيض سيد الشيخ

مضامين السندات و التعليمات

1
اعتمادا على
مكتسباتك
القبلية
و انطالقا من
السندات
المقترحة

المـادة  :جغرافيا
القسم  2 :اف  .لغ  .عت
المــدة  ..... :ساعات
المراجع والمصادر  :الكتاب  .النت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

يرتبط االقتصاد الجزائري ارتباطا كبيرا بالمحروقات و التي تمثل  % 97من مدا خيل العملة الصعبة  ..و قد بلغ معدل
النمو االقتصادي  % 3.8سنة  2000مما يبن ضعف االقتصاد خارج قطاع المحروقات و قد ترتب عن ذلك
ارتفاع معدالت البطالة التي وصلت إلى حدود  % 17سنة ... 2005باإلضافة إلى قطاع زراعي مرتبط
صورة االقتصاد العالمي
بالظروف المناخية ...

2

بلغ تعداد سكان
الجزائر أزيد من  33م
ن سنة ----- 2006
معدل النمو % 1.5 :
أمد الحياة  70 :سنة --
 -نسبة التمدن 58 : ---- %متوسط
الدخل الفردي 3100 :
دوالر
الكتاب المدرسي ص
110

3

أنجز منتوجا
للتعليمات
المرفقة

4

االقتيات من المزابل

الحراقة

التعليمات  :انطالقا من مكتسباتك القبلية و اعتمادا على السندات المرفقة .
 – 1 حدد اإلشكالية التي تتناولها السندات .
 2 ـ انطالقا من السند  1استخلص صادرات و واردات الجزائر
 – 3 اعتمادا على الوثيقة  4عدد أسس التنمية االقتصادية للجزائر بعد االستقالل
 – 4 ابرز انعكاسات الواقع االقتصادي للجزائر على وضعها االجتماعي بعد التسعينات انطالقا من السند 3
 – 5 حدد مفهوم المصطلحات التالية  :االستقالل االقتصادي  -العملة الصعبة  --الثروات الطبيعية

المنتوج االنتقائي :
أوروبا الزبون األول للجزائر

و ال شك أ ّ
ن أوروبا ترى في الجزائر "فرصة اقتصادية ذهبية" للحفاظ
ّ
على مصدر دائم للطاقة لضمان استمرار اقتصادياتها .و هو األمر الذي

إن االستقالل
الحقيقي يستلزم االستقالل
االقتصادي المرتكز أساسا
على استعادة الثروات
الطبيعية و على تملك و
سائل اإلنتاج الكبرى و توازن
المبادالت الخارجية و
االستقالل المالي للدولة و
إحداث سوق وطنية مع
التحكم في التكنولوجيا
من ميثاق 1976

اإلشكالية  :التحوالت التي عرفتها الجزائر بعد االستقالل و تأثيراتها على الوضع االقتصادي و االجتماعي
 استخالص صادرات و واردات الجزائر :الصادرات
محروقات
زيوت زفت و امونياك
نفايات وحديد عجالت مطاطية
محاصيل و مياه معدنية

97.8

الوردات
تجهيزات صناعية و فالحيه

36.7

1.6
0.5
0.1

آالت اإلنتاج والتشغيل
مواد غذائية
مواد استهالكية

31
17.6
14.6

* أسس التنمية االقتصادية للجزائر بعد االستقالل :
 تحقيق االستقالل االقتصادي و التخلص من حالة التبعية لفرنسا و التي كانت تمثل نسبة % 85 تطبيق سياسة التاميمات السترجاع السيادة الوطنية على الموارد و الثروات– إقامة قاعدة صناعية وطنية
– تنويع مناطق التبادل التجاري لتلبية جميع احتياجات المواطن و توفيرها
– التحكم في احدث التكنولوجيا
* إبراز انعكاسات الواقع االقتصادي للجزائر على وضعها االجتماعي بعد التسعينات :
 نتيجة تحول الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق بداية التسعينات بعض المظاهر االجتماعية مثل : ارتفاع نسب البطالة التي و صلت في إلى  % 30بسبب تسريح العمال ظاهرة الحراقة و المهاجرين السريين نحو أوربا مظاهر الفقر و البؤس و االقتيات من المزابل تشغيل األطفال* تحديد مفهوم المصطلحات التالية :
 االستقالل االقتصادي  :هو المكمل لالستقالل السياسي أي قدرة البلد على التحكم و استغاللموارده وثرواته بما يخدم مصالح شعبه و التنمية المحلية فيه .
 العملة الصـعبــــــــــة  :هي العملة القابلة لصرف و التحويل مثل الدوالر و اليورو الثروات الطــبـيــــعية  :هي جميع الثروات السطحية والباطنية مثل المعادن والبترول والتربة والغاباتالتي تنمو وتتشكل بتأثير العوامل الطبيعية وبشكل تلقائي دون تدخل يد
اإلنسان والتي يمكن إن تتحول إلى ثروة فعلية بأي صورة من الصور إما على
هيئة سلع أو خدمات أو غيرها.

نجسى اهلل انغدًبٌ انغدٛى
انثبَٕٚخ انجضٚضح على 01 :
األثٛغ سٛض انشٛز
ٔالٚخ انجٛغ

انًسزٕٖ  :انسُخ انثبَٛخ  -كم انشؼت

يظكغاد يبصح انزبعٚز ٔ جغغافٛب
انٕدضح انثبنثخ :

* انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
* انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ

يٍ إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
َ ..........ؼٔال ػٍص عغجخ انكثٛغ يٍ انسبصح األسبرظح ٔ انزاليٛظ
األػؼاء ٔ يذبٔنخ نزؼًٛى انفبئضح ٔ رجبصل انزجبعة ٔ انٕثبئك
انزغثٕٚخ ْبَب ألٕو ثُشغ انًظكغاد انزغثٕٚخ نهًبصح (الربعٚز ٔ
الجغغافٛب ) ....

تثمينا منكم للجهد المبذول و إلبداء
كم
مالحظاتكم و توجيهاتكم و تصويبات
الكريمة الرجاء التواصل المباشر على
العنان التالي :
و
األسزبط ٕٚ :شز ػجض انذبكى
انثبَٕٚخ انجضٚضح على 01
األثٛغ سٛض انشٛز – انجٛغ -

tachfin

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب َٟ ٩زقٜظب
ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ـــــــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ  1954 -1815و
ػٙح األٔنٗ  :طجٛؼخ انؼاللبد األٔعثٛخ األ ٔعثٛخ يظبْغْب
انٕعــــ ــ
انكفبءح انًسزٓضفخ  : :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
رؼؼ م . ٖٛ؟
اإلشــــــكــبلـــــٚخ  :ش٨لد أ٩هثب ٟ ٢ٟـٜن أٛو 19 ١عٜ٠خ  ٢ٟاٛزؾ٪الد أصود ه ٬ٜؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ ٍٯ٠ب ٭
انسُضاد
اٛظ٪ه  ٩اٛقوٯـخ ص
41 . 40

انزؼهًٛبد
اَطاللب يٍ
انسُضاد انًمزغدخ
ٔيكزسجبرك انمجهٛخ

 ؽلك أ ٞ٧ا٫٪ٔٛاَٰٛبٍٰخ ُٮ أ٩هثب
ا٤َٛلاد  ٩اٛغلٙ٩
ص  43إ47 ٬ٛ

ا٤َٛلاد 6 . 5 . 4
ص 49

اٛغل ٙ٩اٛي٤ٟٮ ص
 ٩ 50ا٤َٛلاد ص
51

 أثوى ؿجٰوخاٛوالٓبد ثٰ ٢ا٫٪ٔٛ
األ٩هثٰخ
 اٍزقٜض ٟلب٧واٛوالٓبد

اٍزقٜض ه٪اٟٚ
اٛزؾُ ٙ٪ٮ اٛوالٓبد
اٛلٰٛ٩خ

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ
أْى انمٕٖ انسٛبسٛخ ف ٙأٔعثب :

اإلٟجواؿ٪هٯخ اِٛوَٰ٣خ  -اإلٟجواؿ٪هٯخ اال٣غٰٜيٯخ  -إٟجواؿ٪هٯخ اَ٠٤ٛب٩ٯخ  ٩ا٠ٛغوٯخ
هٍٰ٩ب أٰٛظوٯخ – اٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ – اإلٟجواؿ٪هٯخ االٍجبٰ٣خ  ٩اٛجورٌبٰٛخ
أ٠ٛبٰ٣ب  ٩إٯـبٰٛب ثول اٍز٘٠ب ٙا٪ٛؽلح ٍ٤خ 1870

إثغاػ طجٛؼخ انؼاللبد ث ٍٛانمٕٖ األٔعثٛخ ٔيظبْغْب :

 - 1طجٛؼزٓب ٤٧ :بٕ أؽلاس هوُز٨ب أٛبهح األ٩هثٰخ ٗ ٩ب٨ٛ ١ب رأصٰو ٗجٰو ه ٬ٜهالٓبر٨ب أ٨٠٧ب :
 هٔل ٟوب٧لح – ٩اٍزِبٰٛب  – 1648ؽٰش ٰٟي٧ب ٗضوح اٛؾو٩ة ثَجت اٛزوظت اٛلٯ٤ٮ  ٩اَٰٛبٍٮ أٟب ثول٧ب ُوٜ٠ذ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ث٠جلأ اٛز٪اى١
اٛلٛ٩ٮ  ٩اٛشوهٰخ ٜٛؾِبف ه ٬ٜاٟزٰبىاد إ٪ٜ٠ٛ
 اٛض٪هح اِٛوَٰ٣خ  ٩اٛؾو٩ة ا٤ٛبثٰ٣٪ٰٛ٪خ  -1814 -1789 -ؽٰش اهز٠لد ا ٫٪ٔٛاأل٩هثٰخ ٣لب ٝا٠ٛؤر٠واد ٜٛؾِبف هٟ ٬ٜظبٛؾ٨ب ٛ٩ؼوة اٛزٰبهاد
اٰٟ٪ٔٛخ ٗ٠ب شٜ٘ذ هلح رؾبِٛبد  ٩ه ٬ٜاٛؤُ ٝ٪٠ل رٰ٠يد ثبٛز٪رو ُٮ أًٜت اِٛزواد ٩ٯزغ ٬ّٜمُ ٖٛٮ :
 - 1اٛظوام اَٰٛبٍٮ  :ؽ ٙ٪ؿجٰوخ أ٣ل٠خ اٛؾ٘ٞ
 - 2اٛظوام اٛوَ٘و٭  :ؽو٩ة هلٯلح فبطخ ثُٰ ٢وَ٣ب ٩ثوٯـبٰ٣ب
 - 3اٛزؾبِٛبد  ٩ :اٛزٮ رشٜ٘ذ ثٰ ٢كٛ٩زٰ ٢أ ٩أٗضو ٟ ُْ٩ب ر ٦ٰٜ٠ا٠ٛظبٛؼ اٛقبطخ ٨ٛن٧ ٥ن ٥اٛلٙ٩
 - 2يظــبْغْب :
 هٔل هلح ٟوب٧لاد ٨٤ٟب ٟ :وب٧لح ثبهٯٌ ٤ٛ - 1814ل1840 ١
ٍَٜٜ خ  ٢ٟاٛزؾبِٛبد  :اٛؾ َٜأ٠ٛلً  - 1815اٛؾ َٜاٛوثبهٮ 1815
انذهف انثالث : ٙأ٠ٛبٰ٣ب – اَ٠٤ٛب – ا٠ٛغو – اٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ
انٕفبق انثالث : ٙثوٯـبٰ٣ب – ُوَ٣ب – هٍٰ٩ب – اٯـبٰٛب ُٮ 1915
 ر٤لٰٟ ٞؤر٠واد كٰٛ٩خ ٤ُٰ :ب  – 1815اٌٗ الشبثٰ – 1818 ٚثبهٯٌ  – 1856ثو1884 ٩ 1878 ٢ٰٛ
رِغو أىٟبد كٰٛ٩خ  :أىٟخ ٟواٗش ٍ٤خ  -1905أىٟخ أًبكٯو ٍ٤خ  -1911أىٟخ اٛجٜٔب٤ٍ 2 ٩ 1 ١خ 1913 ٩1912
اسزشالص ػٕايم انزذٕل ف ٙرهك انؼاللبد  :ؽٰش ا٣زٜٔذ ُ ٢ٟزود ا٠ٛوب٧لاد إ ٬ٛا٠ٛؤر٠واد  ٩اٛزؾبِٛبد ٩ط٪ال إُ ٬ٛزوح األىٟبد
٣ زبئظ اٛؾو٩ة اٛلٯٰ٤خ ؽٰش أثوٟذ هلح ٟوب٧لاد ٛؾ ٚفالُبر ٞ٨اَٰٛبٍٰخ  ٩اٛلٯٰ٤خ
ٍ وٮ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ إ ٬ٛاٛزوب٠ُٰ ١٩ب ثٰ٨٤ب
 هًجخ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ُٮ األ ٩ ٢ٟاالٍزٔواه الٍزض٠به ٣زبئظ ٨٣ؼز٨ب
 رأصٰو أُ٘به اِٛالٍِخ  ٩اِ٘٠ٛوٯ٢
 ا٣زشبه ا٠ٛجلأ  ٩اٛؾوٗبد اٰٟ٪ٔٛخ  ٩اىك٩اعٰخ ٪ٟآَ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ٨٤ٟب
٣ زبئظ اٛض٪هاد اَٰٛبٍٰخ  ٩ا٣و٘بٍبد اٛزٍ٪وبد ا٤ٛبثٰ٣٪ٰٛ٪خ
٠ٟب أٍُ ٞ٨ٮ ؽل٩س اال٣و٘بٍبد اٛزبٰٛخ  :اشزلاك اٛظوام ثٰ ٢اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ  ٩ثو٩ى كب٧وح ٍجبّ اٛزَٜؼ
اهز٠بك ا ٝ ٪ٛأ ٍٰبٍخ اٛويٛخ ( ٟجلأ ٣٪ٟو- )٩ك٪٨ه هلح أىٟبد كٰٛ٩خ ( ؽوة اٛج٪ٯو – ُبش٪كح )..
اشزلاك اٛز٤بٌُ األ٩هثٮ ه ٬ٜاٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ  -ا٣لالم اٛؾوة اٛوبٰ٠ٛخ األ٬ٛ٩

رمٕٚى يغده : ٙاشوػ ٟن اٛزو ٩ ٰٜٚاٛز٠ضٰ ٚأ٠ٛظ٪ك ثبىك٩اعٰخ ٪ٟآَ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ  ٢ٟاٛؾوٗبد اٰٟ٪ٔٛخ ٟ ٩ـبٛج٨ب .
انمٕٖ األٔعثٛخ  :اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ا٠ٛؤصوح ُٮ طٰبًخ اٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ فبطخ إثب ١اٛؾوثٰ ٢اٛوبٰ٠ٛزٰٟ ٢ض ٚأ٠ٛبٰ٣ب ُوَ٣ب ثوٯـبٰ٣ب هٍٰ٩ب ......

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب َٟ ٩زقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب
أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ـــــــــ صح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ  1954 -1815و
ػٙح انثبَٛخ  :انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ األٔنٗ 1918 – 1914
انٕعــــ ــ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد اال٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
اإلشــــــكــبلـــــ ٚخ ٔٛ :ل أٍ ٞ٨اٛز٪رو اٛلافٜٮ ٩رياٯل اٛز٤بٌُ االٍزو٠به٭ ُٮ ك ٪٠٣ ٚا٠ٛشبهو اٰٟ٪ٔٛخ ُٮ ا٣لالم ٪ٟاع٨خ شبٜٟخ ثٰ ٢ا ٫٪ٔٛاأل٩هثٰخ صٞ
رٍ٪وذ ٛزو ٞ٠ه ٬ٜثٰٔخ اٛوب َُٰ٘ ٞٛر ٞم ٖٛ؟

انسُضاد
ا٤َٛل  3 . 1ص
55
اٛظ٪ه ا٠ٛؤُخ 1
32
اٛظ٪هح ٩
ا٤َٛلاد ص
56 . 57
اٛغل ٙ٩ص . 58
59
اٛقوٯـخ ص 60

ا٤َٛلاد ٩
اٛقوٯـخ ص 63

اٛظ٪ه ٩
ا٤َٛلاد ص 64
65 .
رمٕٚى يغده: ٙ

انزؼهًٛبد

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍٛ -ي – م د – د ه
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ

 رذضٚض ػٕايم انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔنٗ ٔ اَؼكبسبرٓب :
اَطاللب يٍ
 غٛغ انًجبشغح :يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
 رِبٟٓ ٞشبٗ ٚأ٩هثب اٛلافٰٜخ ثَجت ُشٍٰ ٚبٍخ اٛزؾبِٛبد ( اٛؾ َٜاٛضالصٮ  ٩اُ٪ٛبّ ) اٛضالصٮ  ٩ا٠ٛؤر٠واد ُٮ ٩ػن ؽل ألىٟبر٨باػزًبصا ػهٗ
 اٛز٤بٌُ ه ٬ٜا٤٠ٛبؿْ اإلٍزوارٰغٰخ  ٩األٍ٪اّانسُضاد انًمزغدخ
 ك٩ه ٍ٩بئ ٚاإلهالُ٩ ٝٮ اٛلهبٯخ اٌ٠ٛوػخ  ٩اٛزؾوٯغ ه ٬ٜا٪٠ٛاع٨خ اٛز٤بٌُ ُٮ ٰٟلاٍ ١جبّ ٣ؾ ٪اٛزَٜؼؽلك ه٪ا ٟٚا٪٠ٛاع٨خ
 ر٤بٟٮ ا٠ٛشبهو اٰٟ٪ٔٛخ ا٠ٛزـوُخاٛوَ٘وٯخ األ٩هثٰخ
 انًجبشغح ٟٔ :زٛ٩ ٚٮ اٛو٨ل اَ٠٤ٛب٩٭ (ُو٪َ٣ا ُوكٯ٤ب ٣ل) ٯ 28 ٝ٪ع٪اُ 1914 ١ٮ ٟلٯ٤خ ٍواٯِ ٪اٛجٰ٤ٍ٪خ ٓ ٢ٟج ٚؿبٛت ٠ٟب كُن اَ٠٤ٛباأل٩ ٬ٛ٩ا٣و٘بٍبر٨ب
٩أ٠ٛبٰ٣ب إلهال ١اٛؾوة ه ٬ٜطوثٰب ٩ؽِٜبئ٨ب
كبَذ لٕاد انذهفبء رشًم  :طوثٰب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ أٰٛظوٯخ اٛوٍٰ٩خ ُوَ٣ب  .ثٜغٰ٘ب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ اٛجوٯـبٰ٣خ
ثًُٛب ػى رذبنف لٕٖ انًغكؼ  :أ٠ٛبٰ٣ب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ اَ٠٤ٛب٩ٯخ  .ا٠ٛغوٯخ اإلٟجواؿ٪هٯخ اٛوُض٠بٰ٣خ  .ثٌٜبهٯب.
ٓ ٩ل ٟود ٧ن ٥ا٪٠ٛاع٨خ اٛزٮ اٍز٠ود  1914 ٢ٟإ 1918 ٬ٛث٠وؽٜزٰ٢
ٟ – 1 وؽٜخ رِ ّ٪ك ٙ٩اٛؾ1917 -1914 َٜ
ٟ - 2 وؽٜخ رِ ّ٪ك ٙ٩اُ٪ٛبّ اٛضالصٮ ٨٣ ٩بٯخ ا٪٠ٛاع٨خ  1918 -1917ثَجت ه٪ا ٟٚأصود ُٮ ٍٰو اٛؾوة أ٨٠٧ب كف ٙ٪ا ٝ ٪ٛأ ٩اَ٣ؾبة هٍٰ٩ب ٩
كه ٞاٛؾوٗخ اٛظٰ٣٪ٰ٨خ  ُْ٪٠ٛك ٙ٩اُ٪ٛبّ
 اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔنٗ : - 1رٌٰٰو اٛقوٯـخ اٛغٍٰٰ ٪بٍٰخ أل٩هثب  ٢ٟفال ٙك٪٨ه ك ٙ٩علٯلح  ٩رٌٰو اٛؾل٩ك
 - 2ػقبٟخ اٛقَبئو ا٠ٛبكٯخ  ٩اٛجشوٯخ ؽ٪اٛٮ ٓ ٝ 10زٰ ١٪ٰٜٟ 20 ٚعوٯؼ  ٢ٟاٛغب٣جٰ. ٢
 - 3ك٪٨ه ا٤ٛلب ٝاٛشٰ٪هٮ ٰٓ ٩ب ٝكٛ٩خ االرؾبك اُٰ٪َٛزٮ ثل ٙهٍٰ٩ب أٰٛظوٯخ
 - 4اٰ٨٣به األ٣ل٠خ اَٰٛبٍٰخ ُٮ اٛل ٙ٩ا٨٤٠ٛيٟخ -افزِبء  4إٟجواؿ٪هٯبد ( األ٠ٛبٰ٣خ  -اَ٠٤ٛب٩ٯخ  -اٛوٍٰ٩خ – اٛوض٠بٰ٣خ (
٩ - 5ػن ا٪ٛالٯبد اٛووثٰخ ُٮ ا٠ٛشوّ اٛووثٮ رؾذ اال٣زلاة اٛجوٯـب٣ٮ  ٩اِٛوَ٣ٮ ثول ا٨٣يا ٝاٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ ( ٟوب٧لح ٍِٰو )
 - 6رل٪٧ه ا٪ٛػن االٓزظبك٭  ٩االعز٠بهٮ ُٮ أ٩هثب ٓل ثٌٜذ رِٜ٘ذ اٛؾوة ؽ٪اٛٮ  ١٪ٰٜٟ 281887ك٩اله
اٍزقٜض اثوى األىٟبد
 -7ر٤بٟٮ اٛوًجخ ُٮ اال٣زٔب ٝثَجت ٟوب٧لاد اٛظٜؼ اٛزٮ ُوػذ ه ٬ٜاٛشو٪ة ا٨٤٠ٛيٟخ ُٮ اٛؾوة
ا٤ٛبرغخ ه ٢ا٪٠ٛاع٨خ
 - 8ا٣شبء هظجخ األ٩ ٟٞاٛزٮ ٗب ٢ٟ ١أ٧لاُ٨ب ٤ٟن اٛؾوة .
اٛوَ٘وٯخ – أ٩هثٰب ٩
 -اسزشالص اثغػ األػيبد انُبرجخ ػٍ انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ :هبٰ٠ٛب
 أٔعثٛب ٟ - :وب٧لاد اٛظٜؼ اٛغبئوح اٛزٮ ُوػذ فبطخ ه ٬ٜأ٠ٛبٰ٣ب – ُبهٍب٭ – أىٟخ األٰٜٓبد ُٮ إٓ ٰٜٞا٪َٛكٯذ– أىٟخ ٠ٟو اٙكا٣يٯ٤ي ثٰ ٢أ٠ٛبٰ٣ب ٩ث٤ٛ٪لا ٠ٟب ٍِٰغو اٛؾوة م 2
اٛلٯ٘زبر٪ه٭ اِٛبشٰخ ُٮ اٯـبٰٛب  ٩ا٤ٛبىٯخ ُٮ أ٠ٛبٰ٣ب
ح
 ك٪٨ه األ٣ل٠خ اِٛوكٯخ اٍز٠واه كب٧وح ٍجبّ اٛزَٜؼ ػبنًٛب  :هظجخ األُ ٟٞوً٣ ٞج ٚأ٧لاُ٨ب إال إٍٰ ١ـوح اٛل ٙ٩ا٤٠ٛزظوح ه ٬ٜأع٨ير٨ب أػوَ ك٩ه٧ب أُش٨ٜب ُٮ األفٰو األىٟخ االٓزظبكٯخ 1929هلك أ ٞ٧ا٣و٘بٍبد ا٪٠ٛاع٨خ األ ٬ٛ٩ه ٬ٜا٪ٛؿ ٢اٛووثٮ  ٩ؽلك  : ٝ٪٨ِٟاألٰٜٓبد – اٛوًجخ ُٮ اال٣زٔبٟ - ٝوب٧لح ُبهٍب٭ – هظجخ األٟٞ

انزذبنفبد رًٓٛضا نهذغة

انزُبفس ػهٗ انًسزؼًغاد

انذغة االٔنٗ ٔ سجبق انزسهخ

ٔن ٙػٓض انًُسب ـ فغاَسٛس فغصُٚبَض لجٛم اغزٛبنّ-
1914

رٕسغ ججٓبد انذغة

أٔعالَضٔ االٚطبن. ٙنٕٚض جٕعج
انجغٚطبَ ٙكهًُٛظٕ انفغَسٔ ٙ
انغئٛس األيغٚكٔ ٙنسٌٕ

األيٛغ فٛظم ثٍ انذسٍٛ
يزؼػًبً نهٕفض انؼغث ٙثبعٚس
1919

سغٚطخ أعثب ثؼض انذغة االٔنٗ

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب
َٟ ٩زقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
ػ ٙانثبنثخ  :انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ انثبَٛخ 1945 – 1939
انٕع ـح
ـ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
كــبلٚخ ٣ :زبئظ ا٪٠ٛاع٨خ األ ٩ ٬ٛ٩رياٯل ا٤ٛيهخ اال٣زٔبٰٟخ ٛجوغ اٛشو٪ة أكد إ ٬ٛا٪٠ٛاع٨خ اٛوَ٘وٯخ اٛضبٰ٣خ  ٩اٛزٮ ٗب٣ذ ٨ٛب ا٣و٘بٍبد ٗجٰوح
ـ
اإلش
ـ
ُٰ٠ب ٯزؼؼ م ٖٛ؟
انسُضاد
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ 1
اٛقوٯـخ ص 67 ٩ 63
اٛظ٪ه ص 64
ا٤َٛل  2 . 1ص -68
69

الرؼهًٛبد
اَطاللب يٍ انسُضاد
انًمزغدخ ٔيكزسجبرك
انمجهٛخ

ؽلك ه٪ا ٟٚا٪٠ٛاع٨خ
اٛوَ٘وٯخ اٛضبٰ٣خ

اٛظ٪هح ا٠ٛؤُخ 1

اثوى اال٣و٘بٍبد اٛزٮ
رورجذ ه ٬ٜا٪٠ٛاع٨خ
اٛوَ٘وٯخ أ٩هثٰب ٩
هبٰ٠ٛب
اٛقوٯـخ ا٠ٛؤُخ 4
–6
ط٪ه ص 75 - 73
ا٤َٛلاد ا٠ٛؤُخ 2
–3

ا٤َٛلاد ص 79
ا٤َٛل  16 – 14ص
80

ؽلك ؿجٰوخ اٛوالٓبد
اٛلٰٛ٩خ ٟ٩لب٧و٧ب ثول
ا٪٠ٛاع٨خ اٛوَ٘وٯخ
اٛضبٰ٣خ

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍٛ -ي – م د ه
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ
ػٕايم انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ انثبَٛخ :
ٯو فبهؿخ أ٩هثب ٟ -شٜ٘خ األٰٜٓبد – اٛؤ٪ثبد اَٜ٠ٛـخ ه ٬ٜأ٠ٛبٰ٣ب ).
 غٛغ انًجبشغح  :رَ٪ٯبد ٟب ثول اٛؾوة األ٣ ٩ ٬ٛ٩زبئظ ٟؤر٠و اٛظٜؼ (ري٭
ُش ٚهظجخ األُ ٟٞٮ اٛؾِبف ه ٬ٜا َٜٞٛاٛلٛ٩ٮ  --األىٟخ االٓزظبكٯخ  ٩ 1929ا٣و٘بٍبر٨ب
ك٪٨ه األ٣ل٠خ اٛلٯ٘زبر٪هٯخ ا٤ٛبىٯخ ُٮ أ٠ٛبٰ٣ب  ٩ – 1933اِٛبشٰخ ُٮ اٯـبٰٛب 1922
هُغ أ٠ٛبٰ٣ب رـجْٰ ٓواهاد ٟؤر٠و اٛظٜؼ
اَٛجبّ ٣ؾ ٪اٛزَّٜؼ ٰٓ ٩ب ٝؽ َٜعلٯل هوٍ ا٠ٛؾ٪ه ( أ٠ٛبٰ٣ب  ٩إٯـبٰٛب اٰٛبثب ) ١ػل ك ٙ٩اٛؾِٜبء ( ُوَ٣ب  ٩ثوٯـبٰ٣ب )
 انًجبشغح  :أىٟخ ٠ٟو اٛلا٣يٯ٤ي ُٮ ث٤ٛ٪لا ٰٓ٩ب٧ ٝزٜو ثبؽزالً ٙوة ث٤ٛ٪لا ُٮ أٍ ٙ٩جز٠جو ٠ٟ1939ب كُن ُوَ٣ب  ٩ثوٯـبٰ٣ب إ ٬ٛإهال ١اٛؾوة ه٦ٰٜ
 ٩ثن ٖٛا٣لٛوذ اٛؾوة م ٓ ٩ 2ل ٟود ثبٛزـ٪هاد اٛزبٰٛخ :
 ٰٓب ٝأ٠ٛبٰ٣ب ثبؽزال ٙأهاػٮ ٩اٍوخ ُٮ أ٩هثب ٗبؽزالُ ¾ ٙوَ٣ب ٩ا٤ٛو٩ٯظ ٰٓب ٝاأل٠ٛب ١ثٔظَ ٤ٛل٤ٍ ١خ  ٩ 1940اٛيؽَ ه ٬ٜاالرؾبك اُٰ٪َٛزٮ ( ؽٜ٠خ ثوثوٍ٩ب )1941 ا٨ٛغ ٝ٪اٰٛبثب٣ٮ ه ٬ٜأٛبهلح األٟوٯٰ٘خ ثب٠ٛؾٰؾ ا٨ٛبك٭ ثٰو٧ ٙبهثو ٩ 1941 – 12 – 7إهال ١ا٪ٛالٯبد األٟوٯٰ٘خ كف ٙ٪اٛؾوة ػل ك ٙ٩ا٠ٛؾ٪ه .اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ  2ػهٗ أٔعثب :
ى٩ا ٙاأل٣ل٠خ اٛلٯ٘زبر٪هٯخ  ٩اؽزال ٙأ٠ٛبٰ٣ب  ٩رَٰٔ٨٠ب إ٤ٟ ٬ٛبؿْ ٪ِ٣م

 رٌٰٰو اٛقبهؿخ اَٰٛبٍٰخ أل٩هثب ثِٔلا ١اٛل ٙ٩ا٨٤٠ٛيٟخ أهاػٮ ٛظبٛؼ اٛل ٙ٩ا٤٠ٛزظوح ( ر٠لك ثٰ٣٪ٛ٪ب )
 ؽل٩س اٰ٨٣به آزظبك٭  ٩رلٰٟو ٩فواة شبٟٚ
 فَبئو ثشوٯخ رغب٩ىد ٓ ٝ 30زٰ ٚإ ٬ٛعب٣ت ٟالٯٰ ٢األٯزب ٩ ٝاألها ٩ ٟٚاٛالعئٰ. ٢
 فو٩ع٨ب ٟضٜٔخ ثب٠ٛلٯٰ٣٪خ ُ ٩ٮ ؽبٛخ رجوٰخ ألؽل اٛو٠الٰٓ٠ٟ ٢ب ٗوً رَٰٔ٨٠ب اٯل٪ٛ٩عٰب ( شٰ٪هٰخ  ٩هأٍ٠بٰٛخ)
اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ  2ػهٗ انؼبنى أٔعثب :
 رٌٰو فوٯـخ اٛوب ٞٛاٛغٍٰٰ ٪بٍٰخ .
 هٔل ٍَٜٜخ  ٢ٟا٠ٛؤر٠واد اٛلٰٛ٩خ ٛز َْٰ٤ع٪٨ك اٛؾِٜبء ُٮ اٛؾوة ٛ ٩وٍ ٞفبهؿخ اٛوب ٞٛثول٧ب ( األؿَٜٮ – ؿ٨وا – ١ٯبٛـب – ث٪رَلا) ٝ
 فو٩ط ا ٝ ٪ٛأ ٗأٗجو َٟزِٰل ٨٤ٟب ٍٰبٍٰب  ٩آزظبكٯب .
 ا٣زٔب ٙاٛيهبٟخ اٛلٰٛ٩خ  ٢ٟأ٩هثب ا ٬ٛا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح األٟوٯٰ٘خ  ٩االرؾبك اُٰ٪َٛزٮ
 رأٌٍٰ ٰ٧ئخ األ ٟٞا٠ٛزؾلح ُٮ أٗز٪ثو  1945ث٨لٍ ؽِق األ ٩ ٢ٟر٤لٰ ٞاٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ .
 رواعن ٟ٘ب٣خ اٛل ٙ٩االٍزو٠بهٯخ  ٩ػوِ٨ب
 ا٣زشبه ٪ٟعخ ا٠ٛل اٛزؾوه٭ ثٰ ٢شو٪ة اَ٠ٛزو٠واد ُٮ إُوٯٰٔب  ٩آٍٰب
 ثو٩ى ث٪اكه طوام اٛؾوة اٛجبهكح .
طجٛؼخ انؼاللبد انضٔنٛخ ٔيظبْغْب ثؼض انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ انثبَٛخ ٔٛ :ل ؿٌ ٬ه ٬ٜاٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ ثول اٛؾوة ٩ 2آن اٛز٪رو  ٩اٛظوام االكٯ٪ٛ٪عٮ
ُٮ إؿبه ٟب ٯووٍ ثبٛؾوة اٛجبهكح ثٰ ٢ك ٙ٩ا٠ٛوَ٘و اٛشٰ٪هٮ  ٩ا٠ٛوَ٘و اٛواٍ٠بٛٮ ُٮ ٗ ٚا٠ٛغبالد اَٰٛبٍٰخ  ٩االٓزظبكٯخ  ٩اٛوَ٘وٯخ  ٢ٟفال: ٙ
رـجْٰ ٍٰبٍخ ٟالء اِٛواى رو٪ٯؼب ٜٛل ٙ٩االٍزو٠بهٯخ اَ٤٠ٛؾجخ
رِغو هلح أىٟبد ٨٤ٟب ( أىٟخ ثو٪ٗ – 1949 ٢ٰٛهٯب  – 1950ا٪َٛٯٌ ) 1956
ٍوٮ ٟٗ ٚوَ٘و ه ٬ٜرٔ٪ٯخ ٪ِ٣م ٢ٟ ٥فال ٙرٔلٯ ٞاٛله ٩ ٞرشٰ٘ ٚر٘زالد آزظبكٯخ ( ٟشو٩م ٟبهشب٤ٟ – 1947 ٙل٠خ ا1949 ١٪ٰٟ٘٪٘ٛ
) ٩إ٣شبء األؽالٍ هَ٘وٯخ ( األؿَٜٮ ٩ – 1949اهٍ٩ ) 1955 ٪إٓبٟخ ا٪ٔٛاهل اٛوَ٘وٯخ
اٍزقلاٍ ٩ ٝبئ ٚاإلهال ٩ ٝاٛلهبٯخ اٌ٠ٛوػخ  ٩اٛزغٌَ

رمٕٚى يغده : ٙاهز٠بكا ه ٬ٜا٤َٛل هٓ 4 ٞاثوى اٛو٪ا ٟٚاٛزٮ أٍ٠٨ذ ُٮ ا٣زظبه ك ٙ٩اٛؾِٜبء ه ٬ٜك ٙ٩ا٠ٛؾ٪ه ُٮ اٛؾوة م 2

سُضاد انٕػؼٛخ :






انسُض  - : 1ث٪٠عت ٟوب٧لح ُوٍب٭ ٍ٤خ  1919فَود أ٠ٛبٰ٣ب َٟ ٢ٟ %12.5بؽز٨ب ٍ٘ ٢ٟ %12 ٩ب٨٣ب  ٢ٟ %74 ٩إ٣زبع٨ب  ٢ٟفب ٝاٛؾلٯل ٗ٠ب ٣ظذ ه ٬ٜأال ٯيٯل اٛغٰش األ٠ٛب٣ٮ هٟ ٬ٜبئخ أَٛ
ع٤ل٭ ٩كُن رو٪ٯؼبد ٗجٰوح ٜٛؾِٜبء .
انسُض  -: 2فِٜذ اٛؾوة أهلاكا ٗجٰوح  ٢ٟأٛز ٬ٜأىٯل  ١٪ٰٜٟ 50 ٢ٟثَجت اٍزو٠ب ٙأٍٜؾخ ٟزـ٪هح٠ٗ ،ب كٟود ٟل ١ث٘ب٨ٜٟب ٓ٩ل ٗب٣ذ ٛن ٖٛه٪آت كٯٌ٠واُٰخ ٕافزال٧ ٙو ٝاأله٠به ٔ٣٩ض اٰٛل اٛوبٜٟخ
 ٢ٟ٩أثوى فَبئو٧ب إٍٔبؽ ٓ٤جٜزٰ ٢مهٯزٰ ٢ه ٬ٜاٰٛبثبُ ١بأل ٬ٛ٩ر ٞإٍٔبؿ٨ب ُٮ اَٛبهخ  8:15هٰ٧ ٬ٜو٩شٰ٠ب ٩ثول م ٖٛثلٰٓٔخ ٩اؽلح ٓز 66 ٚأ َٛشقض ٩عوػ  69أِٛب ثَجت اٛزِغٰو أٟب اٛضبٰ٣خ ٍرٞ
إٍٔبؿ٨ب ُٮ ٍ٩ؾ ٣بًبىاٗٮُ٩ ،ٮ ٛؾلخ ٩اؽلح ا٣قِغ هلك ٍ٘ب ١ا٠ٛلٯ٤خ  422 ٢ٟأِٛب إ 383 ٬ٛأِٛب أل 39 ١أِٛب ٓز٪ٜا  25٩أِٛب عوؽ٪ا .
اٛضٜش ٩اٛظ٤بهٮ ة ٩ 50 %اهرِبم األٍوبه ٩اٛؼوائت ٩إُالً ٟبٰٛخ
انسُض  - : 3كٟود اٛؾوة اٛجٰ٤بد االٓزظبكٯخ ٩االعز٠بهٰخ ٩ؿوّ ا٪٠ٛاطالد ٠ٟب أك ٫ه ٬ٜا٣قِبع اإل٣زبط اِٛالؽٮ ث٠ب ٯِّ٪
ٟغ٪٠هخ  ٢ٟاٛل ٙ٩اٛزٮ اػـود ٛالٓزواع  ٢ٟاٛقبهط ٗ٠ب رواعن اٛل٩ه االٓزظبك٭ أل٩هثب ٩رياٯلد ٟ٘ب٣خ ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح األٟوٯٰ٘خ اٛزٮ أطجؾذ أٗجو ٓ٪ح آزظبكٯخ هبٰ٠ٛخ .
انسُض  - : 4ثول كف ٙ٪ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح ٜٛؾوة اٛوبٰ٠ٛخ ارَوذ ٍبؽخ ٧ن ٥اٛؾوة صٓ ٞبٟذ ٓ٪اد اٛزؾب َٛثئ٣يا ٙعٰ٪ش٨ب ثَ٪اؽ ٚاٛلاه اٛجٰؼبء ٧٩وا٩ ١اٛغيائو ٩ ....أٟب ٝهُغ اٰٛبثب ١اإل٣ناه األٟوٯ٘ٮ
ٓبٟذ ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح ثئٔٛبء أ٤ٓ ٙ٩جٜخ ٩٪٣ٯخ هٟ ٬ٜلٯ٤خ ٰ٧و٩شٰ٠ب ُٮ ً 6شذ ٩إٔٛبء ٓ٤جٜخ صبٰ٣خ ه٘٣ ٬ٜبىاٗٮ ُٮ ً 9شذ ُ٩ٮ
ْزهغ

1-

رٕلٛغ انًبعشبل فٛهٓٛهى كبٚزم-
ػهٗ اسزسالو أنًبَٛب 5 -

اعٔثب لجم ثضاٚخ انذغ ع 2

أٔعثب ثؼض انذغة ع 2

2-

6-

رشغشم – رغٔيبٌ – سزبن3 ٍٛ

رفجٛغ لُجهخ طعٚخ ٔ ثضاٚخ طغع انذغة
انجبعصح 7 -

ادزالل أنًبَٛب ٔرمسًٓٛب ث ٍٛصٔل انذهفبء

اثغػ رطٕعاد انذغة ع 2

8-

4

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب ٩
َٟزقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
انٕػؼٛخ انغاثؼخ ٔ :ػؼٛخ إصيبجٛخ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أٛلهح ه ٬ٜاٍزض٠به ا٘٠ٛزَجبد ٩اٍزٌال ٙا٤َٛلاد أ٠ٛزوؽخ ماد اٛوالٓخ ث٪٠ػ٪م ا٪ٛؽلح
اإلشكبنٛخ :

ص  - - - - - - 81 ... 80السند - - - - -- 14. 13االزمات
الدولية  **** 19 . 18التغيرات الدولية بعد ح ع . 4 .. 3 2ص
83

4

3

5
انزؼهًٛبد :
 - 1اهز٠بكا ه ٬ٜا٤َٛل على
 2 2ـ ا٣ـٜٔب  ٢ٟا٤َٛل على 3
3

-3
- 4
5

انًبصح  :ربهٯـ
انمسى  2 :ا ٍ ٛ .ي  .م د
انًـــضح ٍ .... :بهبد
انًغاجغ ٔانًظبصع  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

6

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و
اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕح ـــــــــصح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ األٔنٗ  :يؼــبٛٚغ رذضٚض اإللهٛى
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
اإلشكــبنٛخ  :اٟزلاك اٛغيائو اٛـجٰوٮ  ٩ر٪ىٯن اَ٘ٛب٨ُٰ ١ب ٩أ٣شـز ٞ٨االٓزظبكٯخ أٍُ ٞ٨ٮ رولك أٓب٨٠ٰٛب ُٰ٠ب ٯزؼ م ٖٛ؟
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انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ :
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

انًُزٕج االَزمبئٙ
 يؼبٛٚغ رذضٚض اإللهٛى :
اٛزٔـٰن اإلٜٓٛ ٰٜٞغيائو ثش٘ ٚأُٔٮ ٯِوػ ٦ر٪٤م ٩رلهط رؼبهٯَ٨ب  ٢ٟاٛش٠ب ٙإ ٬ٛاٛغ٪٤ة  ٩ٯ ٢٘٠اهز٠بك ا٠ٛوبٯو اٛزبٰٛخ :
 - 1انًؼبٛٚغ انطجٛؼٛخ  ٩ :رزؼ ٢٠اٛو٤بطو اٛزبٰٛخ :
انسطخ  :اٛزؼبهٯٌ -اٛزوثخ
انًُبر  :اٛزَبٓؾ – اٛؾواهح  -ا٤ٛجبد
 - 2انًؼبٛٚغ انجشغٚخ ٩ :رش ٚ٠ا٤ٛلو إ ٬ٛر٪ىٯن اَ٘ٛب – ١ا٘ٛضبُخ – اٛغٌ٤
 - 3انًؼبٛٚغ االلزظبصٚخ  :ا٤ٛشبؽ اٛجشو٭ – اٛوهٮ -اٛيهاهخ – اٛظ٤بهخ...
 األلبنٛى ف ٙانجؼائغ ٔفك يؼبٛٚغ :
ثب٤ٛلو إ٧ ٬ٛن ٥ا٠ٛوبٯٰو ٯ ٢٘٠رَٰٔ ٞاٛغيائو ؿجٰوٰب إ ٬ٛصالس أٓب ٢ٟ ٰٞٛاٛش٠ب ٙإ ٬ٛاٛغ٪٤ة ٧ٮ :
ة اٛوبٰٛخ – ٗضبُخ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – اٛـبثن اٛغجٜٮ – ا ٙ٪٨َٛاٛؼٰٔخ
ا٤٠ٛبؿ ا٠ٛزٍ٪ـٮ  ٩اٛوؽ ٩ح
* اإللهٛى انزه : ٙٯزٰ٠ي ة
٩ا٠ٛزٔـوخ – ٗضبُخ اَ٘ٛب – ١رزوٗي ُٰٟ ٦ول ٞاأل٣شـخ اٛظ٤بهٰخ  ٩اٛقلٟبدٯخ
* إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب  :ٯزٰ٠ي ثب ٦٣ٯزٍ٪ؾ اإلٓ ٢ٰ٠ٰٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭ – ٜٓخ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – ٜٓخ اَ٘ٛب – ١ؿٌٰب ١ا٤ٛشبؽ
اٛيهاهٮ اٛوه٪٭  ٩ػوَ ا٤ٛشبؽ اٛظ٤بهٮ
٣لهح اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – ا٘ٛضبُخ اَ٘ٛبٰ٣خ رظ ٚإ 2ٞٗ\ ١1 ٬ٛرغ٠وبد ٍ٘بٰ٣خ ؽ ٙ٪ا٪ٛاؽبد – ا٤ٛشبؽ
* اإللهٛى انظذغأ٘  :ٯزٰ٠ي ة
اٛظ٤بهٮ ٯز٠ضُ ٚٮ اٛظ٤بهبد االٍزقواعٰخ
 اكزشبف أًْٛخ انضعاسخ اإللهًٛٛخ :
رَ ٰٚ٨كهاٍخ اٛغٌواُٰخ  ٚ٘ٛكٛ٩خ  ٢ٟفال ٙرَٰٔ٨٠ب إ ٬ٛأٓبٰٞٛ
اٛزووٍ ه ٬ٜاٛلو ٍ٩اٛـجٰوٰخ  ٩ا٪٠ٛاهك اٛجشوٯخ  ٩االٓزظبكٯخ اٛزٮ ٯزُ٪و ه٨ٰٜب ٗ ٚإٰٜٓٞ
٩ػن اٛقـؾ اٛز٪٠٤ٯخ اٛزٮ رز٤بٍت ٟن ٗ ٚإٓ ٢ٟ ٰٜٞؽٰش اإلٟ٘بٰ٣بد ا٠ٛزُ٪وح  ٩االؽزٰبعبد اَ٠ٛزٔجٰٜخ
االٍزٌال ٙاألٟض٪٠ٜٛ ٚاهك ا٠ٛزُ٪وح ُٮ ٗ ٚإٓ٩ ٰٜٞرُٰ٪و اٛقلٟبد األٍبٍٰخ ٛزٜجٰخ اؽزٰبعبد ٍ٘ب ١اإلٰٜٓٞ
اٗزشبٍ اٛزأصٰو ا٠ٛزجبك ٙثٰ ٢اإلَ٣ب ٩ ١ثٰئز ٩ ٦إٓ ٦٠ٰٜاٛغٌواُٮ

رمٕٚى يغده : ٙه ٬ٜفوٯـخ ط٠بء ٜٛغيائو ؽلك األٓب ٰٞٛا٘ٛجوٜٛ ٫غيائو ٩ا٪ٛاهكح ُٮ ا٪ٛػوٰخ ؟
يظطهذبد انٕػؼٛخ :
اإللهٛى َٟ ٪٧ :بؽخ ٟب ٍ ٢ٟـؼ األهع رزٰ٠ي ثقظبئض ؿجٰوٰخ أ ٩ثشوٯخ أ ٩آزظبكٯخ رٰ٠ي٧ب ه ٢ا٤٠ٛبؿْ ا٠ٛغب٩هح ٨ٛب  ٪٧ ٩هٓوخ عٌواُٰخ ماد طِبد ٟشزوٗخ رقز َٜه ٢ا٤٠ٛبؿْ ا٠ٛغب٩هح ٨ٛب
انزم ٤ٟ :ـٔخ ٍٟ ٙ٪٨زٔبؿوخ ثووع ٟقزٟ ( َٜب ثٰ 80 ٢إٟ ،)ٜٞٗ 190 ٬ٛز٘٣٪خ  ٢ٟأهاػٮ فظجخ روجو٧ب أ٩كٯخ .ٯ٠ض ٚاٛز ٚاٛغيائو٭  ٢ٟ % 4اَ٠ٛبؽخ اإلع٠بٰٛخ ٜٛجٜل
انٓؼبة انؼهٛب  :رٌـٮ  ٢ٟ % 9اَ٠ٛبؽخ اإلع٠بٰٛخ ٜٛجٜل ٩رَز٨ٜ٨ب ٍَٜٜزٰ ٢عجٰٜزٰ ٢ٟ ٢اٛشوّ إ ٬ٛاٌٛوة األؿ ٌٜاٛزٜٮ ُٮ اٛش٠ب ٩ ٙاألؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ُٮ اٛغ٪٤ة  ٩رش٘ ٚا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ٤ٟـٔخ ٤ٟقِؼخ
ِٜٟٔخ  ٩شج ٦طؾوا٩ٯخٟ ،زَججخ ثنُ ٖٛٮ ٣شأح اٛولٯل  ٢ٟاٛجؾٰواد ا٠ٛبٛؾخ رله ٬اٛشـ٪ؽ  ٩اٛزٮ رغّ٠ن اٰ٠ٛب ٥اَٛـؾٰخ
انظذغاء  :رٔن ع٪٤ة األؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ُ٨ٮ أٗجو طؾواء ُٮ اٛوب ٩ ٞٛرشٌَٟ ٢ٟ %87 ٚبؽخ اٛغيائو  ٩رز٘٧ ٢ٟ ١٪ؼبة طقوٯخ ،ؿبٍٰٜٮ ٣بعو ٙ٪٨ٍ ٩ ،ؽظ٪ٯخ هّ ر٤يً٪د٩ ٩ ،اؽبد ٠ٗ .ب رش ٚ٠اٛظؾواء ه٬ٜ
ٗزٜزَُٰٰ ٢ؾزٰ ٢ٟ ٢ا٘ٛضجب ١اٛوٰٜٟخ اٛووّ اٌٛوثٮ ا٘ٛجٰو  ٩اٛووّ اٛشوٓٮ ا٘ٛجٰو  ٩اٛزٮ ر٤ز٨ٮ ث٘زٜخ ٟورِوبد أ٨ٛبه ،

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ ٩
ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕح ـــــــــ صح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ انثبَٛخ  :انزجب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجؼائغ ( سبص ثبٜصاة )
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
اإلشكــبنٛخ  :اٟزلاك اٛغيائو اٛـجٰوٮ  ٩ر٪ىٯن اَ٘ٛب٨ُٰ ١ب ٩أ٣شـز ٞ٨االٓزظبكٯخ أٍُ ٞ٨ٮ رولك أٓب٨٠ٰٛب ُٰ٠ب ٯزؼ م ٖٛ؟
انسُضاد
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انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ :
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

انًُزٕج االَزمبئٙ

٘ سظبئض كم إلهٛى :
دض ص
د
 - 1اإللهٛى انزهٙ

  -االيزضاص ٔ انًسبدخ  :ٯ٠زل ه ٬ٜؿ ٙ٪اٛشوٯؾ اَٛبؽٜٮ  ٩ ٜٞٗ 1300ٯزوثن هَٟ ٬ٜبؽخ رٔله  102.7أ٭ ٩ % 4ٯش٩ 25 ٚ٠الٯخ عيائوٯخ  -انشظبئض انطجٛؼٛخ ٩ - :ع٪ك ٪٣هٰ ٢ٟ ٢اٍ – ٙ٪٨َٛبؽٰٜخ ػٰٔخ ٟض٧٩ ٚ٨ٍ ٚواٟ ١زٰغخ  ٩ -كافٰٜخ ٟزٔـوخ رَ٠ٜب ٩ ١ثٜوجبً ٍالٍ ٚعجٰٜخ ر٠زل  ٢ٟاٌٛوة اٛشوّ ( عجب ٙا٣٪ٛشوٯٌ  ٩.اٛؼ٨وح  .اٛجبث٪ه  .عوعوح ) ٟ -غبه٭ ٟبئٰخ ٓظٰوح رظت ُٮ اٛجؾو اٌٛـبء ٣جبرٮ ٗضَٰ ً ٩ياهح اٛزَبٓؾ ٟن ٩ع٪ك ا٤٠ٛبؿ ا٠ٛزٍ٪ـٮ  -انشظبئض انجشغٚخ  :ٯز٠وٗي ًبٛجٰخ اَ٘ٛب ٦ُٰ ١ثَ٤جخ  ٢ٟ % 70اَ٘ٛب ٩ ١ث٘ضبُخ رزوا٩ػ ٟب ثٰ 100 ٢إ2ٞٗ\ ١ 300 ٬ٛ  -انشظبئض االلزظبصٚخ  :ٯزُ٪و ه ٫ٚإٟ٘بٰ٣بد ىهاهٰخ ٗجوٛ ٫يهاهخ ا٠ٔٛؼ -اٛشوٰو -األهالٍ -اٛجٔ -ٙ٪اٛقؼو  ٩ا٪ِٛاٗ ٦إ ٬ٛعب٣ت روثٰخ األثٔبه ٗ٠ب ٯزُ٪و ه٬ٜ٪ٟاهك ًبثٰخ فبطخ أشغبه اُ ٢ِٰٜٛٮ اٛشوّ  ٩ا٪٠ٛاهك اٛجؾوٯخ  .صو٩ح ٟولٰ٣خ ٓ ٩بهلح ط٤بهٰخ فبطخ اٛظ٤بهخ اٛجزو ٠ٰٗ٩ب٩٭ ح  ٩اٛؾلٯلٯخ – ٩ع٪ك شج٘خ ٟزـ٪هح ٢ٟ
ٟقز َٜفـ٪ؽ ا٪٠ٛاطالد
 - 2 إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب :
االيزضاص ٔ انًسبدخ  :ٯووٍ ثئٓ ٰٜٞا٪٨َٛة ٩ٯ٠زل ثٍَٰٜٜ ٢زٮ األؿ ٌٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭  ٪٧ ٩هجبهح ه٤ٟ ٢ـٔخ ا٣زٔب ٙثٰ ٢اإلٓ٩ 3 ٩ 1 ٰٜٞٯش٩ 14 ٚ٠الٯخ
  --السظبئض انطجٛؼٛخ ٩ :ع٪ك ٍَٜٜزٮ األؿ ٌٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭ ا٠٠ٛزلرب ٢ٟ ١اٛغ٪٤ة اٌٛوثٮ إ ٬ٛاٛش٠ب ٙاٛشوٓٮث ٦هلح شـ٪ؽ ٩اٛزٮ رظت ُٰ٨ب األ٩كٯخ ٩ٯيكاك ارَبهب ٗ٠ٜب ارغ٤٨ب  ٢ٟاٛشوّ إ ٬ٛاٌٛوة
 --انشظبئض انجشغٚخ  :ٯز٠وٗي ث٨ب ٣ؾ ٢ٟ % 20 ٪اَ٘ٛب ٩ ١ث٘ضبُخ أٓ ٚرزوا٩ػ  10 ٢ٟإ2ٞٗ \ ١ 100 ٬ٛ --انشظبئض االلزظبصٚخ : :ٯزقظض ٧نا اإلُٓ ٰٜٞٮ روثٰخ األً٤ب ٢ٟ % 70 ٝاٛضو٩ح اٛؾٰ٪اٰ٣خ إ ٬ٛعب٣ت ىهاهخ ٟؾظ ٙ٪اٛشوٰو ُٮ ٍٍ ٙ٪٨ـَٰ  ٩ثوطث٪هوٯوٯظ  ٩ثوغ ا٪ِٛاٗٗ - ٦ن ٖٛث ٦صو٩ح ٟولٰ٣خ رز٠ضُ ٚٮ اٛؾلٯل  ٩اٍِ٪ِٛبد  -شج٘خ  ٢ٟاٛـوّ اٛجوٯخ  ٩ا َٖ٘ٛاٛؾلٯلٯخ
 - 3 اإللهٛى انظذغأ٘ :
 --االيزضاص ٔ انًسبدخ  ٪٧ :اٗجو إَٟٓ ٰٜٞبؽخ  2ٞٗ ٝ 1.9أ٭ أٗضو َٟ ٢ٟ % 82 ٢ٟبؽخ اٛغيائو ٩ٯش٩ 9 ٚ٠الٯبد --انشظبئض انطجٛؼٛخ ٩ :ع٪ك اٛزؼبهٯٌ اٛظؾوا٩ٯخ ا ٙ٪٨َٛاٛزؾبرٰخ  ٩اٛوو٩ . ّ٩ا٨ٛؼبة اٛظقوٯخ (ؽ٠بكح ربكٟبٯذ ) اٛوّ ٩٩ع٪ك ٗز ٚعجٰٜخ ٓلٯ٠خ (عجب ٙأ٨ٛبه أه٠ٓ ٬ٜخ رب٧بد ) ٝ 2918
 --انشظبئض انجشغٚخ :ٯز٠وٗي ث٣ ٦ؾ ٢ٟ % 10 ٪اَ٘ٛب ١ث٘ضبُخ أٓ2ٞٗ \ ١ 10 ٢ٟ ٚٗ٩ن ٖٛاالؽزٰبؿبد
 --انشظبئض االلزظبصٚخ  : :رزوٗي ثٟ ٦ظبكه اٛـبٓخ ثزوً ٩ ٙ٩بى ؿجٰوٮ فبطخ ُٮ اٛغ٪٤ة اٛشوٓٮ  ٢ٟ -ؽبٍٮ َٟو٪ك  ٩ؽبٍٮ اٛوٟٚ٣بؽٰخ اكهاه  ٩ا٘٠ٛزشِخ ؽلٯضب إ ٬ٛعب٣ت ٟوبك ١ص٤ٰ٠خ
ٯخ ا ٛغ٠ب٩ ٙا ٬ٛعب١ة صو٩ح ٟولٰ٣خ ٟوزجوح  .ؽلٯل ٣ .ؾبً ٰ٤ٌ٤ٟ .ي ....
إ٣زبط اٛز٪٠ه ( كٜٓخ ٪٣ه ) ُٮ ا٪ٛاؽبد  ٩روة

اسزشالص انزجب ٍٚاإلله: ًٙٛ
ٯزوٗت اٛزواة اٛغيائو٭  ٢ٟصالصخ أٓبٗ ٰٞٛجو ٫شلٯلح اٛزجبٯ٣ ٢ٟ ٢بؽٰخ
ر٪ؿ ٢اَ٘ٛب٩ ١ر٠وٗي - ٞ٧اهرِبم َ٣جخ ا٘ٛضبُخ فبطخ ؽ ٙ٪ا٠ٛل ١ا٘ٛجوَ٣٩ ٫جخ اٛزؾؼو
 ٢ٟؽٰش اٛزوٗي االٓزظبك٭ ؽٰش ٯؼ ٞاال ٢ٟ% 51 ٙ٩ا٪ٛؽلاد اٛظ٤بهٰخ  ٢ٟ% 65٩شج٘خ اٛـوّ
ُ٩وح األ٣شـخ اٛقلٰٟخ ٩األ٣شـخ اٛيهاهٰخ

انزمٕٚى انًغده: ٙ
انسُض ٔٛ : 1ل ٗشِذ اٛجٰب٣بد اٛجٰب٣بد اَ٘ٛبٰ٣خ (ا ٦٣ٯزوّٗي  ٢ٟ %65اَ٘ٛب ١هَٟ ٢ٟ %4 ٬ٜبؽخ اٛجالك  25%ثب٨ٛؼبة اٛوٰٜب هَٟ ٬ٜبؽخ ر٠ض %9 ٚثٰ٠٤ب  ٢ٟ %10اَ٘ٛب ١ٯ٤زشو ١٩ه٬ٜ
 ٢ٟ 87%اإلع٠بٰٛخ ) ه ٢هل ٝاٛز٪اى ١اَ٘ٛب٣ٮ ثٰ ٢أٓب ٰٞٛاٛجالك فبطخ االفزال ٙا٘ٛجٰو ثٰ ٢اٛش٠ب٩ ٙاٛغ٪٤ة هال٩ح ه ٬ٜهل ٝاٛز٪اى ١ثٰ ٢اَٛبؽ٩ ٚا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ٩اُ ٝ٪ٰٛئ ّ١أؽل أ ٞ٧اٛزؾلٯبد
 ---انضكزٕع فٕػ٘ ثٕصلخ جبيؼخ ْٕاع٘ ثٕيض ٍٚنهؼهٕو ٔ انزكُٕنٕجٛبا٘ٛجو ٫ٯُ٘ ٢٠ٮ اٛزقَِٰ  ٢ٟا٪ِٛاهّ ثٰ ٢ش٠ب ٙاٛجالك ٩ع٪٤ث٨ب

انسُض  : 2ؽَت عوٯلح اٛشوٍٰ ّ٩ز ٞاال٣ـالّ ُٮ إ٣غبى ٟيههخ ٗجٰوح ٛزوثٰخ األثٔبه اٛؾ٪ٜة ُٮ ٤ٟـٔخ ا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ثـبٓخ إع٠بٰٛخ رظ ٚإ 10000 ٬ٛثٔوح ؽ٪ٜةٍ٩ ،ز٘ ١٪اٛجلاٯخ ثـ 1000
ثٔوح ٯجٜي إ٣زبط اٛجٔوح ا٪ٛاؽلح ٯٰٟ٪ب ٛ 40زوا ثشواٗخ أٟوٯٰ٘خ عيائوٯخ

1

2

3

4

5

6

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ
ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕدضح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ انثبنثخ  :يشبكم ٔ آفبق كم إلهٛى
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرشقٰض ا٠ٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ ُٮ ٗ ٚإٓ٩ ٰٜٞآزواػ اٛؾ ٙ٪ٜا٤٠ٛبٍجخ ٨ٛب .
اإلشكــبنٛخ  :إ٩ ١آن اٛزٰ٠٤خ ُٮ اٛغيائو ر٪اع ٦٨اٛولٯل  ٢ٟا٠ٛشبٗ ٚفبطخ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛغ٪ا٣ت اٛجٰئٰخ ٠ُٰ .ب ٯزؼؼ م ٖٛ؟
انسُضاد

انًُزٕج االَزمبئٙ

انزؼهًٛبد
اَطاللب يٍ
يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
اػزًبصا ػهٗ
انسُضاد انًمزغدخ

انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ  :ا٘ٛزبة ا٤ٛذ اٛغوائل
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

 رششٛض انًشبكم انًطغٔدخ :

 اإللهٛى انزه: ٙ  - 1انزهٕس ٣ :زٰغخ اِٛؼالد اٛظ٤بهٰخ  ٩ا٤٠ٛيٰٛخ  ٩اٍزقلا ٝاألٍ٠لح اٛيهاهٰخاٛظ٪ه ص ٩ 66
  - 2االَجغاف  :فبطخ ثَجت األٟـبه اٌٛيٯوح ٩اال٣ؾلاه اٛشلٯل  ٩اٛوب ٟٚاٛجشو٭ ٠ٟب أك ٫إ ٬ٛرل٪٧ه اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُٔ٩لا ١األهع ٛقظ٪ثز٨با٤َٛل ا٠ٛوُْ
  - 3يشكم َمض انًٛبِ انظبنذخ نهشغة ٣ :لوا ٛالٍزٌال ٙاِ٠ٛوؽ  ٩رجلٯل  ٢ٟ%40اٰ٠ٛبُ ٥ٮ شج٘خ اٛزظوٯَ ًٰٙبة اٛظٰب٣خ اٛزجنٯو اِ٠ٛوؽ ٠ٟ ٩بشقض ا٠ٛشبٗٚ
1
ىاك  ٢ٟؽلح ا٠ٛش٘ ٚر٪اٛٮ ٍ٪٤اد اٛغِبٍ ٜٓ ٩خ اَٛل٩ك
ا٠ٛـو٩ؽخ ُٮ اإلٰٜٓٞ
اٛظ٪ه ص 68
 إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب : - 4انزظـذغ  :إم رؾٛ٪ذ آالٍ ا٘٨ٛزبهاد  ٢ٟاَ٠ٛبؽبد اٛيهاهٰخ  ٩اٛوه٪ٯخ إ ٬ٛأهاع عوكاء ثول أ ١افزًِ ٬ـبئ٨ب ا٤ٛجبرٮ  ٩رشٜ٘ذ ُٰ٨ب اٛل٪ا٧واٛظؾوا٩ٯخ ٗب٘ٛضجب ١اٛوٰٜٟخ ثَجت ٓـن األشغبه ٩اٛؼٌؾ اَ٘ٛب٣ٮ ٩األٍبٰٛت اٛيهاهٰخ اٛوكٯئخ  ٩اٛوهٮ اِ٠ٛوؽ ٗ٠ب ىاكد َ٣جخ ٪ٜٟؽخ اٛزوثخ
 اإللهٛى انظذغأ٘ــبِ  :فبطخ ث٪الٯخ ا٪ٛاك٭ ٩ ٩هٜٓخ أٯ ٢رشٜ٘ذ اٛجوٕ ا٠ٛبئٰخ ٩افزٜـذ ٰٟب ٥اٛظوٍ اٛظؾٮ ٟن اٰ٠ٛب ٥اٛظبٛؾخ ٜٛشوة ثَجت رظبهل
  - 5رظبػض انى٘ا٤َٛل ا٠ٛوُْ
اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ
اثوى اٱُبّ اَ٠ٛزٔجٰٜخ
3–2
 األفبق انًسزمجهٛخ نإللهٛى :ػو٩هح إهلاك فـؾ ر٪٠٤ٯخ إٍزوارٰغٰخ ٛزؾؼٰو اٛغيائو ٪٠ٛاع٨خ اٛزؾلٯبد أٛبئ٠خ ٩م ٢ٟ ٖٛفال ٙإؽلاس ر٪اى٩ ١
ٛإلٰٜٓٞ
اَ٣غب ٝثٰ ٢األٓب٩ ٰٞٛرـ٪ٯو٧ب ٩اٍزٌال ٙا٪٠ٛاهك ا٠ٛزُ٪وح  ٩ا٠ٛؾبُلخ ه ٬ٜاٛجٰئٰخ  ٢ٟفال: ٙ
ا٤َٛل اٛوُْ 4
 -1اٛو ٚ٠ه ٬ٜرـ٪ٯو ٗ ٚأٓب ٰٞٛاٛغيائو ثؼ٠ب ١ر٪ىٯن هبك٠ٜٛ ٙشبهٯن  ٩االٍزض٠بهاد
 - 2ؽَ ٢اٍزٌال ٙا٪٠ٛاهك اٛـجٰوٰخ اٛزٮ ٯزُ٪و ه٨ٰٜب ٗ ٚإٓ ٰٜٞك ١٩اإلػواه ثبٛجٰئخ ٩ال ثؾٔ ّ٪األعٰب ٙأٛبكٟخ
 - 3رشغٰن االٓزظبك ُٮ اٍز٨الٕ ٩اٍزٌالٟ ٙظبكه اٰ٠ٛب ٩ ٥اٛـبٓخ
٤ٟ – 4ؼ ا٤٠ٛبؿْ اٛلافٰٜخ األ٪ٛ٩ٯخ ُٮ اٛزٰ٠٤خ ٛزشغٰن هٰٜ٠خ ا٤ٛي٩ػ اٛوَ٘ٮ َٜ٘ٛب١
 – 5رٔلٯ ٞكه ٞأٗجو ٜٛيهاهخ اٛظؾوا٩ٯخ ٩ؽَ ٢اٍزٌال ٙاٛضو٩ح ا٠ٛبئٰخ ا٠ٛزُ٪وح
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ
 – 6رقـٰؾ ث٤بء ٟل ١علٯلح  ُْ٩ا٠ٛوبٯٰو اٛلٰٛ٩خ ٛؾ٠بٯخ اٛجٰئخ
5
 الزغاح انذهٕل انًُبسجخ :
 - 1إهبكح رأ ٰٚ٧اٛشج٘بد اٛز٪٠ٯ ٚثب٠ٛبء اٛظبٛؼ ٜٛشوة ٩شج٘بد اٛزـٰ٨و ٩ ،إهبكح رأٟ24 ٰٚ٧ؾـخ ٜٛزظِٰخ
آزوػ اٛؾ ٙ٪ٜا٤٠ٛبٍجخ
 - 2افزٰبه أ٪٣ام  ٢ٟا٪ٓ٪ٛك ر٘ ١٪فبٰٛخ ٧ٮ ٟ٩قِٜبر٨ب  ٢ٟا٪ٜ٠ٛصبد ٩اٛزؾ ٙ٪إٟ ٬ٛظبكه علٯلح ٜٛـبٓخ ٗب٨٘ٛوثبء أ ٩اٛـبٓخ اٛشَٰ٠خ
 - 3رغلٯل  ٩إٓبٟخ رغٰ٨ياد ٟؼبكح ٜٛز٪ٜس ُٮ ا٤٠ٛبؿْ اٛظ٤بهٰخ
 - 4ػجؾ ٩رـ٪ٯو هٰٜ٠خ ع٠ن ٩إفالء اِ٤ٛبٯبد اٛؾؼوٯخ  ٩إُواً٨ب ُٮ كو ٍ٩رؾ٠ٮ اٛجٰئخ
اٛزو٠ٰٜٮ  ٩اإلماهٰخ ٩اٙرِٜيٯٰ٣٪خ
ح
 - 5اٛزوثٰخ ٩اٛزؾٌَٰ اٛجٰئٮ ث٤شو ٩هٮ ٩صٔبُخ ثٰئٰخ ه ٢ؿوٯْ اٛجواٟظ
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ 6
 - 6اال٧ز٠ب ٝثبٛزشغٰو ٛزِبك٭ كب٧وح اال٣غواٍ ٩اٛزظؾو إ٣شبء اَٛل٩ك ٩رٍٰ٪و٨ب .
 - 7ؽ٠بٯخ اٌٛبثبد  ٩روشٰل اٛيهاهخ ا٠ٛـوٯخ  ٩اٛوهٮ
 - 8رَوٯن هٰٜ٠خ طٰب٣خ ٓ٪٤اد اٰ٠ٛب ٥اٛونثخ ٪٤ٓ ٩اد اٛظوٍ اٛظؾٮ ٟ٩ؾبهثخ اٛزجنٯو
رمٕٚى يغده : ٙلى ثإػضاص ٔعلخ رششض فٓٛب انًشبكم انجٛئخ انز ٙرؼبَ ٙيُٓب يضُٚزك ٔ الزغح دهٕال ػًهٛخ ًٚكُك أَذ أٌ رسبْى ف ٙاَجبػْب

انسُض  : 1ؽَت عوٯلح أفجبه ا 2008 -11 - 03 ٝ٪ٰٛأٗل األ ٢ٰٟاٛوب٪ٛ ٝىاهح ا٪٠ٛاهك ا٠ٛبئٰخ ه ٬ٜػو٩هح ُوع ه ٬ٜاٛظ٤بهٰٰ ٢اٛزِ٘ ٚثبِ٤ٛبٯبد اِ٠ٛوىح عواء ٣شبؿبر ٞ٨اٛظ٤بهٰخ ٩هل ٝرِوٯٌ٨ب ُٮ ا٪ٛكٯب٩ ١اٰ٠ٛب٥
اٛظبٛؾخ ٜٛشوة ٟ٩ؾـبد اٛزـٰ٨وٜٟ ،ؾب ه٩ ٬ٜع٪ة إكهاط اٛغب٣ت اٛجٰئٮ ُٮ ٗ ٚا٪ٛؽلاد اٛظ٤بهٰخ
انسُض  : 2ؽَت رٔوٯو ؽ ٙ٪ؽبٛخ َٟ٩زٔج ٚاٛجٰئخ ُٮ اٛغيائو 2000 ،إ ١اٛزظؾو أطجؼ ٓؼٰخ اٍزوغب٣ ٦ٰٛلوا ٛز٨لٯل٧ب  ٢ٟ % 69ا٠ٛغب ٙا٨َٛجٮ ا٪ٛاٍن  ٪٧٩ا٤٠ٛـٔخ اٛوه٪ٯخ ٧٩نا ٯوعن ألٍجبة هلٯلح ٨٤ٟب اٛغِبٍ
 ٩األ٣شـخ اٛجشوٯخ .
انسُض  : 3رووٍ ا٤٠ٛبؿْ اٛغ٪٤ثٰخ ىؽِب َٟز٠وا ٜٛوٟب ٙاٛظؾوا٩ٯخ ،ثؾٰش ثلأ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُٮ اإل٣ؾال ٙثَجت ٜٓخ األٟـبه ٩عِبٍ  ٩ٯنٗو أ ١اَ٠ٛبؽخ اٌٛبثٰخ اإلع٠بٰٛخ ث٪الٯخ رجَخ رجٜي  280أ٘٧ َٛزبه  40ثب٠ٛبئخ
٨٤ٟب هجبهح هَٟ ٢بؽبد شبٍوخ ٜٛؾِٜبء• ٩ؽَت ٟظبكه ٟٔوثخ ٟ ٢ٟؾبُلخ اٌٛبثبد ثزجَخ ُئٍٰ ٦٣شوم ُٮ رشغٰو ثوغ ا٤٠ٛبؿْ اٛغ٪٤ثٰخ ثبألشغبه ا٠ٛض٠وح هَٟ ٬ٜبؽخ ثـ ٘٧ 3200زبه

انسُض  : 4ؽَت عوٯلح ا٨٤ٛبه ٩ 2008.07.06 :ػن هئٌٰ اٛغ٪٨٠هٯخ اَٰٛل هجل اٛويٯي ث٪رِٰٜٔخ ؽغو األٍبً ال٣ـالّ أٗجو ٟشو٩م رـٰ٨و ٰ٠ٛب ٥اٛظوٍ ٩اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ه ٬ٜاَ٠ٛز ٫٪ا٪ٛؿ٤ٮ ٩اإلُوٯٔٮ ث٪الٯخ
٩هٜٓخ ٩عبء ٧نا ا٠ٛشو٩م ٜٛؾل  ٢ٟكب٧وح رظبهل اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ثؾ٪ع ٩هٜٓخ اٛزٮ هوُذ ٟشبٗ ٚع٠خ ُٮ طوٍ اٰ٠ٛب ٥أٛنهح ٩ٯٔ ٝ٪ه ٬ٜإ٣غبى ٧نا ا٠ٛشو٩م اٛن٭ ٯـ ْٜهٟ ٦ٰٜشو٩م أٛوٟ ١غ٪٠هخ  ٢ٟاٛشوٗبد
ا٪ٛؿٰ٤خ ٩األع٤جٰخ
انسُض ٩ : 5ثقظ٪ص ا٠ٛقـؾ ا٪ٛؿ٤ٮ ٛزٰ٨ئخ اإلُٓ ٰٜٞٮ آُبّ  ،2025أ٩ػؼ ا٪ٛىٯو إ ١ا٠ٛقـؾ ٯزؼ 20 ٢٠ثو٣بٟظ ه ٚ٠إٓ٠ٰٜٮ ٟ 20٩قــب ٩ىاهٯب ٟشزوٗب ٯ٤لهط ػ ٢٠فـخ شبٜٟخ ٜٛزٰ٠٤خ اَ٠ٛزلاٟخ ٩اٛزٮ رو٬٤
ثولح ٟغبالد ٗبِٛالؽخ٩ ،اٛظ٤بهخ ٩اَٰٛبؽخ ًٰ٩و٧بٟ ،ؤٗلا أ ١أ ٞ٧رؾل ٯ٪اع ٦٨اٛغيائو  ٪٧رٰٜٔض ٟقِٜبد اإل٠٧ب ٙاٛجٰئٮ ٪٤َٜٛاد ا٠ٛبػٰخ ٩ا ١إ٣شبء ٟب ٯَ ٬٠ثـ "ا٠ٛلٯ٤خ اٛقؼواء" ،أ ٩ثـ "ٟلٯ٤خ اال٣جوبصبد
ا٤٠ٛولٟخ"  ،ٯ٤جٌٮ أ ١ر٘٧ ١٪بعٌ اَٜٛـبد ٩ا٪٠ٛاؿٛ ٢ٰ٤ل ٫إ٣شبء ا٠ٛل ١اٛغلٯلح ٟ ٪٧٩ب ٯَز٪عت رـ٪ٯو شج٘بد آزظبكٯخ ماد ثول إَ٣ب٣ٮ ٩رـ٪ٯو اٛـبٓبد ا٠ٛزغلكح .
انسُض ُ : 6ٮ ا٠ٛلح األفٰوح فظظذ ٟظب٣ن اإلٍ٤٠ذ اٍزض٠بهاد علٯلح ٛزغلٯل أ ٩إلٓبٟخ رغٰ٨ياد ٟؼبكح ٜٛز٪ٜس ٜٛزٔ ٢ٟ ٰٜٚر٪ٜس اٌٛبىاد ا٠ٛؾوٓ٩خ ه٠ٜب إ ١اٛغيائو رِ٤ن ثو٣بٟغب ٛؾ٠بٯخ اٛغ٩ ٪ؿجٔخ األ٩ى١٩
يظطهذبد انٕػؼٛخ :
انزظذغ  :كب٧وح ؿجٰوخ رو٤ٮ ىؽَ فظبئض اٛجٰئخ اٛظؾوا٩ٯخ ه ٬ٜاالهاػ ٬اٛيهاهٰخ ٠ٟب ٯؤك ٫إ ٬ٛرل٪٧ه اٛزوثخ ٩اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُزظجؼ عوكاء ٓبؽٜخ
االَجغاف  :ا٣زٔب ٙؿجٔخ اٛزوثخ  ٢ٟا٤٠ٛؾلهاد إ ٬ٛا٤٠ٛبؿْ ا٤٠ٛقِؼخ أ ٩إ ٬ٛاٛجؾو ٟجبشوح ثَجت اٰ٠ٛب ٩ ٥اٛوٯبػ ٜٓ ٩خ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ٠ٟب ٯغو ٚاألهاػٮ ٟوواح ُٰٔ٩وح علا
رظبػض انًٛبِ :رظبهل اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ٠ً٩و٧ب ٤٠ٛبؿْ ٩اٍوخ ٍ ٢ٟـؼ األهع
انجٛئخ  ٪٧ :إع٠بٛٮ األشٰبء اٛزٮ رؾٰؾ ث٤ب ٩رؤصو هٜٮ ٩ع٪ك ا٘ٛبئ٤بد اٛؾٰخ هٜٮ ٍـؼ األهع ٟزؼ٤٠خ ا٠ٛبء ٩ا٪٨ٛاء ٩اٛزوثخ ٩ا٠ٛوبك٩ ١ا٤٠ٛبؿ ٩ا٘ٛبئ٤بد ٩اٛزٮ رؤصو ٩رؾلك ثٔبئ٤ب ُٮ األهع ٣ ٩زوبٟ ٟٚو٨ب ثش٘ ٚك٩ه٭
انزهٕس  ٪٧ :إؽلاس رٌٰو ُٮ اٛجٰئخ اٛزٮ رؾٰؾ ثب٘ٛبئ٤بد اٛؾٰخ ثِو ٚاإلَ٣ب٩ ١أ٣شـز٠ٟ ٦ب ٯؤك٭ إ ٬ٛافزال٨ٛب  ٩اإلػواه ثبإلَ٣ب ٩ ١اٛؾٰ٪ا٩ ١ا٤ٛجبد  ٪٧٩إَٔاع –  1ر٪ٜس ا٪٨ٛاء 2ر٪ٜس ا٠ٛبء –  3ر٪ٜس اٛزوثخ .
انزشجٛغ ً :واٍخ األشغبه  ٦٤ٟ ٩اَٛل األفؼو ٟ ٪٧٩شو٩م ؿ٪٠ػ ثلأر ٦اٛغيائو فال ٙاَٛجوٰ٤بد ثٌوً ؽيا ٢ٟ ٝاألشغبه ٤٠ٛن ىؽَ اٛظؾواء ٣ؾ ٪اإلٓ ٰٜٞاٛزٜٮ
رؼغٚف انسض األسؼغ  :أ ٩اٛؾيا ٝاألفؼو ً ٪٧وً علاه  ٢ٟاألشغبه  ٢ٟاٛؾل٩ك اٛزَٰ٣٪خ شوٓب إ ٬ٛاٛؾل٩ك اٌ٠ٛوثٰخ ًوثب ارغب ٥عجب ٙاألؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ك٨و ٟشو٩ه٤ٍ ٦خ ٪ٛ ،1973ػن ؽل ُبطٛ ٚيؽَ هٟبٙ
اٛظؾواء ؿ ٦ٛ٪اٜ٘ٛٮ ٟ٩ ،ٜٞٗ 1500ول ٙهوػ٩ ٜٞٗ 20 ٦ر٠زل َٟبؽز ٦اٰٜ٘ٛخ ه٘٧ ١٪ٰٜٟ3 ٬ٜزبه هلك األشغبه ُٰٰٜٟ 7 ٦به شغوحٓ .ب ٝثئ٣غبى ٥شجبة اٛقلٟخ ا٪ٛؿٰ٤خ ٓٚ ٩ضف إنٗ  َٓ٩ -ىؽَ هٟب ٙاٛظؾواء ٣ؾ٪
اَٛبؽ - ٚاٛؾل  ٢ٟا٣غواٍ اٛزوثخ  -ف ْٜؿجٔخ طبٛؾخ  ٢ٟاٛزوثخ ٠ٛب  -إً٤بء اٛغيائو ثبألفشبة

انزهٕس انظُبػٙ

انزظذغ ٔ انجفبف

َمض يٛبِ انشغة ٔ انجفبف

انزظذغ

رمطٛغ انغبثبد

انزشجٛغ

