
زوثٕخ ػهّ انمُاؿىخ  ُصبئك فٓ مكُن ان ( ن7)االشزغبل ػهّ ان  

وقد ارجقث . هظهز خاص للحزية بصفة عاهة (العاهة) ال يحىقف ، فالحزية الجواعية انؾؤخالصزاع هن اجل    " 

الحزية الجواعية إلً هسحىي الحق بىاسطة النصىص القانىنية الىطنية والدولية، لذلك أصبحنا أهام الحداخل بين البعدين 
."الىطني والدولي في جنظين وحواية هذه الحزيات     

14 - 5ص  .1999مطبعت النجاح الجديدة" الحرياث العامت وحقوق اإلنسان" رقيت المصدق  

         
 

(ن1).اشوػ مب رؾزً فؾ فٓ انىض شوؽب ربمب- 1  
زفكٕو َاالفزٕبه : انؾؤخ فؼم َان ملهح ػهّ ان ؾٕبح رؼىٓ انؾؤخ أٔؼب ان إؽسبً ؿجٕؼٓ نلِ اإلوسبن َاطم َعُكي فؾك اإلوسبن فٓ انؾؤخ كؾمً فٓ ان  

زمزغ ثغمٕغ انؾمُق ....َان  

ٔزؾلس ػىٍب انىض– 3 خ انُؿىٕخ َانلَنٕخ انزٓ رسزمل مىٍب مشوَػٕزٍب.   مب وُع انؾؤخ انزٓ  (ن2). َمب ٌٓ أٌم انىظُص انمبوُٕو  
 وُع انؾؤخ ٌٓ ؽؤخ عمبػٕخ

ُؿىٕخ انلسزُه انمغوثٓ : ان  
  اإلػالن انؼبنمٓ نؾمُق اإلوسبن:انلَنٕخ 

(ن2). امكو وُع آفو نهؾؤخ َمضم نننك- 4  

... افزٕبه انؼمم–انزغُل - انيَاط- انزغُل- االػزمبك - ؽؤخ انزمهك :  - ؽؤخ فوكٔخ   
(ن2).  ثٕه كٕف وبػم اإلوسبن ػجوا نزبهـٔ مه اعم انؾك فٓ انؾؤخ – 5  

ملٔمخ إنّ اإلػالن انؼبنمٓ نؾمُق اإلوسبن موَها ثؼظو     غمبػٕخ فمىن انؼظُه ان فوكٔخ َان ٔؼزجو ربهـٔ اإلوسبن ربهـٔ طواع مه اعم انؾك فٓ انؾؤخ ان
ضُهاد انؼبنمٕخ مبىانذ انجشؤخ رىبػم إنّ ُٔمىب ٌنا مه اعم انؾك فٓ انؾؤخ ...األوُاه َمقزهف ان  

ضبوٓ  (ن6). رؼبه ٔف َأسئهخ مُػُػٕخ فٓ مكُن انغغوافٕب: انمُػُع ان  

زبنٕخ– 1 (ن2):  ػوف انمفبٌٕم ان  
زؼؤخ ثُاسـخ انمٕبي انغبهٔخ َٔزكُن مه : انسٕم انغجهٓ-  . لىبح انغؤبن َمقوَؽ االوظجبة–ؽُع انزغمغ : شكم رؼبهٔسٓ وبرظ ػه ان  

زسبلـبد َانؤبػ َركُن انزغُٔخ إمب ؽواهٔخ هٔؾٕخ مـؤخ اَ عهٕلٔخ: انزغُٔخ-  مىبؿ كبنؾواهح َان .رؼؤخ األهع ثُاسـخ ػُامم انغُ َان  

  .(ن2).  ارمم انغلَل األرٓ ثمب ٔىبست– 2

ُاكْ انىٍوْ   انؼىبطو انمكُوخ نهُاكْ انىٍوْ هسم مغسم نمكُوبد ان
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(ن1).  امكو انؼُامم انلافهٕخ انمسؤَنخ ػه رغٕٕو سـؼ األهع – 3  

جواكٕه  انيالىل َان

(ن1).  فسو انؼاللخ ثٕه انؼغؾ انغُْ َانؤبػ– 4  

ٍُاء مه مىبؿك انؼغؾ انمورفغ وؾُ مىبؿك انؼغؾ انمىقفغ ٍُاء رىمم ان ىبرغخ ػه رىمم ان  انؼغؾ انغُْ ٔسجت فٓ ؽلَس انؤبػ ان

 

سبػخ: ملح االوغبى                                           2013 ٔىبٔو – َػؼٕخ افزجبهٔخ                                      ثسم اهلل انوؽمبن انوؽٕم   

 
 

االعزمبػٕبد:انمبكح  

األَنّ صبوُْ إػلاكْ:انمسزُِ  

2013-2012:انمُسم انلهاسٓ  

.........................................:االسم  

........................................:انفُط  

.......................................:انولم  
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ضبنش زبهـٔ  :انمُػُع ان (ن7). سؤال ممبنٓ فٓ مكُن ان  

ٔغٕخ اسزـبػذ ممبَمخ االؽزالل انوَمبوٓ انغشغ ملٔم ممبنك أمبى . ؽكمذ انمغوة ان  

ٔغٕخ فٓ طل ٌنا االؽزالل  ملٔم َكَه انممبَمخ األمبى . رىبَل فٓ مُػُع ممبنٓ أسجبة َظوَف اؽزالل انوَمبن نهمغوة ان  

 
أسئهخ+ رمٍٕل إشكبنٓ   

 
 ػوع

 
 

فالؽٕخ انواػٓ انقظجخ انمواػٓ انمىبعم اننٌت )اسزىياف فٕواد انمغوة :  األسجبة ...... رُسٕغ وفُم انلَنخ – (...انمُاهك ان  

 
ىياػبد انسٕبسٕخ َانؼسكؤخ ثٕه ثبفًُ : انظوَف ....  َثُغُك 2ان  

 
ٔغٕخ  ملح انممبَمخ – (ألٔمُن) ممبَمُن مزؼـشُن نهؾؤخ  ٔزؾظىُن ثبنغجبل  –....   اغزٕبل ثـهٕمًُ مه ؿوف كبنكُال:انممبَمخ االمبى

.... سىخ 385  
 

 
 
 

 فبرمخ مىبسجخ

http://histgeo-college.blogspot.com/ 

http://histgeo-college.blogspot.com/



