
 انجبيؼخ انزكُٕنٕجٍخ : أعى انجبيؼّ

  لغى انؼهٕو انزطجٍمٍخ  : //أعى انكهٍّ

  فشع انزمٍُبد اإلحٍبئٍخ :أعى انمغى

كشٌى حغٍٍ .د :أعى انًحبضش

يذسط  :انهمت انؼهًً

دكزٕساِ   :انًؤْم انؼهًً

  اإلحٍبئٍخ   انزمٍُبد/ انؼهٕو انزطجٍمٍخ  لغى :يكبٌ انؼًم
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 ((انغٌُٕخ انخطخ انزذسٌغٍخ  اعزًبسح)) 

كشٌى حغٍٍ .د  :انزذسٌغً اعى

: انجشٌذ االنكزشًَٔ ال ٌٕجذ

انحمٕق ٔانحشٌبد   :اعى انًبدح

سنوي   :يمشسانفصم

َشش ثمبفخ حمٕق االَغبٌ ٔانحشٌبد ٔاسعبء لًٍٓب ٔيجبدئٓب  : حاْذاف انًبد

ل انذعبرٍش ٔكزنك االَزخبثبد ٔكزنك رزضًٍ انًبدح دساعخ انًٕضٕع انحشٌبد انؼبيخ يٍ خال

 انًٕاثٍك ٔانًؼبْذاد انزً رخص ْزا انًجبل
: حانزفبصٍم االعبعٍّ نهًبد

يالصو +كزبة حمٕق االَغبٌ ٔانطفم ٔانذًٌمشاطٍخ  : حانكزت انًُٓجً

: حانًصبدس انخبسجً ال ٌٕجذ

انفصم اندراسي  انفصم االول انفصم انثاني انمخخبراث االمخحان اننهائي

 االول 15 15  70: رمذٌشاد انفصم

 انثاني

: حيؼهٕيبد اضبفً اليىجد
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 األٔلانفصم انذساعً  – األعجٕػًجذٔل انذسٔط 

حانًبدِ انُظشي حيلانًبدِ انؼى انًالحظبد  انزبسٌخ 

ع
ٕ
عج

ال
 ا

انحشٌبد ٔإَاػٓب   
 األعجٕع األٔل

1 

 2 األعجٕع انثبًَ االَزخبثبد ثصٕسِ ػبيّ  

خبثبد انذًٌمشاطٍخاالَذ    3 األعجٕع انثبنث 

   

 حعريف انديمقراطيه
 4 األعجٕع انشاثغ

حكى االغهجٍّ ٔحمٕق االلهٍّ     5 األعجٕع انخبيظ

 6 األعجٕع انغبدط انحشٌخ ٔاالًٌبٌ  

انًٕاطُّ حمٕق ٔيغؤٔنٍبد     7 األعجٕع انغبثغ

 8 األعجٕع انثبيٍ انذعبرٍش  

يؼبسضٕ انًخهصخاالخالق انذًٌمشاطٍخ ٔال    9 األعجٕع انزبعغ 

 10 نؼبششا األعجٕع ثمبفّ انذًٌمشاطٍخ  

خصبئص انذًٌمشاطٍّ انًؼبصشح    نحبدي ا األعجٕع

 ػشش

11 

 12 نثبًَ ػششا األعجٕع انذًٌمشاطٍخ انغشثٍخ  

 13 نثبنث ػششا األعجٕع اسكبٌ انذًٌمشاطٍخ  

 14 انشاثغ ػشش األعجٕع انًجزًغ انذًٌمشاطً  

األعجٕع انخبيظ  االَزخبثبد انذًٌمشاطٍخ  

 ػشش

15 

 ػطهخ َصف انغُخ
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 انفصم انذساعً انثبًَ – جذٔل انذسٔط االعجٕػً

 

حانًبدِ انُظشي حيلانًبدِ انؼى انًالحظبد  انزبسٌخ 

ع
ٕ
عج

ال
 ا

 انًجهظ انٍُبثً  
ل         األو األسبوع  

1 

 2 الثاني األسبوع انزؼهٍى انذاخهً نهًجهظ انٍُبثً  

 3 لثالثا األسبوع يفٕٓو انُزخبثً ٔركٍفّ انمبًََٕ  

 4 لرابعا األسبوع يفٕٓو ٍْئّ انُبخجٍٍ  

 5 لخامسا األسبوع انًشأح ٔاالَزخبثبد  

 6 لسادسا األسبوع رُظٍى ػًهٍخ االَزخبة  

   

 يفٕٓو انذًٌمشاطٍخ فً انحضبسح
 7 لسابعا األسبوع

 8 لثامنا األسبوع ٔادي اسافذٌٍ  

 9 تاسعال األسبوع انذًٌمشاطٍخ ػُذ انؼشة لجم االعالو  

 10 عاشرال األسبوع انذًٌمشاطٍخ ػُذ انؼشة ثؼذ االعالو  

 11 لحادي عشرا األسبوع انذًٌمشاطٍخ فً انفكش انؼشثً انحذٌث  

 االصيخ انًؼبصشح نهذًٌمشاطٍخ  

 
 12 ثاني عشرال األسبوع

 13 لثالث عشرا األسبوع انصؼٕثبد انزً رٕاجّ انذًٌمشاطٍخ  

 14 لرابع عشرا األسبوع يضاٌب انذًٌمشاطٍخ  

يضًٌٕ دعزٕس انذًٌمشاطٍخ    الخامس عشر األسبوع  15 
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