
 بظنسة-جامعت محمد خيظس 

 والسياطيتالبدهيت د علىم وجقىياث اليشاػاث معه

    

 الظىت الثاهيت ليظاوع    

 (طاعت 1.30: املدة) 15/01/2022

 

 وشاغ البدوي السياض ي والعىملتال :مقياضامخحان 

 

ئلت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألاض

ن 06:ول ألا  الظإال

  اطت على قخم السور القىميتن ليي  منً  ن حعمم عىملت السر مً خخل  سر مىجص  يّي 

 الىػىيت؟و

 

  ن06 : اويالث الظإال

جخميز املجخمعاث إلاوظاهيت في الىقذ الحالي بالخغير الظسيع والاهفخار على بعظها البعع مع طيؼسة 

ف والظياطاث في الخقىيت والاقخصاد على حياة الشعىب، ما  فسض على التربيت مثخ ئعادة زطم ألاهدا

 .طىء هره املخغيراث

 ؟ بين ليي  منً  ن جخماش ى مخسجاث التربيت مع خصائص وػبيعت ومعازف الىقذ الحالي

 

  ن08: ثالثالظإال ال

اقخصاد ت حعمم وفق بسامج وطياطاث مىظمت  السياطيت في العالم املخقدم مإطظاث صبحذ ألاهد ت 

 .مً قبم ئدازة حعسف جيدا  هدافها

  عخقت بين مم مً العىملت، السياطت والاطدثماز؟ هم هىاك



 بظنسة-جامعت محمد خيظس 

 والسياطيتمعهد علىم وجقىياث اليشاػاث البدهيت 

    

 الظىت الثاهيت ليظاوع    

 (طاعت 1.30: املدة) 15/01/2022

 

 البدوي السياض ي والعىملت المخحان اليشاغاملقترحت  إلاجابت

 

ن 06:ألاول جىاب ال -

ل هرا العالم الى عالم  هه حىّي  ،الم الرر خظع للعىملت بدون دولت بدون  مت بدون وػًصبح الع 

مس اما الىػً فهى  ...( املعلىماث ، لألمم، الصىز، الفيد ى، ) املإطظاث والشبهاث وعالم املظتهلنين  

افتراض ي وشأ في ظم  بنت املعلىماث الدوليت وطائس وطائم الاجصال ويحخىر الاقخصاد والظياطت 

 .والثقافت والسياطت

 

ن  06:  ويالثاجىاب ال -

: حشخمم إلاجابت ألافهاز الخاليت منً  ن 

 جىميت مهازاث الخعلم الراحي والخفنير املىطىعي وحم املشنخث -

 ملعسفت باطخمسازجىميت الاججاهاث هحى العالم وا -

 جىميت القدزاث في مجال الاجصال والعلىم واملعازف و الخفنير املبدع والىاقد -

 جؼىيس املىاهب جىميت الهىا اث املسجبؼت بالبحث العلمي -

امخخك الىطائم التي حظهم في جفادر مىاقي الاجباع والخقليد وججىب ما ُ لقى مً  فهاز  ال  -

 جخماش ى ومهىهاث املجخمع

 

ن 08: الثالثجىاب ال -

: حشخمم إلاجابت ألافهاز الخاليت منً  ن 

 .حعخبر السياطت عامم مهم في جفعيم الاقخصاد باإلطافت لدوزها الترفيهي  -

 حعخبر السياطت مصدز دخم هائم في العالم مله -

 زؤوض ألامىال السياطت وجىفيرازجفاع جرب الاطدثماز في صىاعت  -

 ر جؼىيس وجىميت وجىطيع الاهخمام بالسياطتاطخغخل الىاجهاث إلاعخميت بأهىاعها ف -

 ججاوش الابعاد الصحيت والظلىليت للسياطت لدشمم املجاالث املخعلقت باالطدثماز -



اطخغخل املىافظاث والخظاهساث العامليت في مخخلي الاخخصاصاث للخعسيي باملىخىجاث  -

 املخعلقت بالسياطت و غيرها باعخبازها دعامت حظىيقيت غير مبا سة  

 د س الاعخم مً اجم جمىيم ذمي للسياطت خدمت لخقخصاد جص -

 .دعم مظخىي الصادزاث وخاصت فيما  خعلق بالخجهيزاث السياطيت -


