تزَايج ذذرية األطثىع األول نرذريض يادج انرزتيح انؼظكزيح
و

انرىقيد

1

انيىو األول

انًذج

انًحاضزج  /انرذرية انؼًهً  /انُشاط

2ص

إطرقثال انطهثح وذقظيى انذورج إنً يجًىػاخ .

3ص
3ص

 2انيىو انثاًَ

2ص

نياقح تذَيح ( يجًىػاخ ذكىيُيح ) .

3ص

يحاضزج ػٍ َظاو انرجُيذ فً جًهىريح يصز انؼزتيح
ػزض فيهى وثائقً ػٍ ( يىو فً حياج يقاذم ) .

3ص

يحاضزج ػٍ شزوط انقثىل تانكهياخ انؼظكزيح ( انضثاط انًرخصصيٍ )
ػزض فيهى وثائقً ػٍ (يىو فً حياج طانة تانكهيح انحزتيح).

1ص

يهاراخ حزكيح ( إشرثاك  -دفاع ػٍ انُفض ) .

1ص
 3انيىو انثانث
3ص

 4انيىو انزاتغ

5

انيىو
انخايض

6

انيىو
انظادص

اإلجًانً

ذهقيٍ انطهثح تـ ( ذؼهيًاخ انذورج  -الئحح اإلَضثاط  -انىرقح انثحثيح -
تزَايج انرذرية  -أطهىب ذقييى انذورج ) .
يحاضزج ػٍ دور ويهاو قىاخ انذفاع انشؼثً وانؼظكزي تانًجرًغ انًذًَ
 +ػزض انفيهًانىثائقً ػٍ ( دور ويهاو انذفاع انشؼثً وانؼظكزي ) .

ذقظيى انطهثح إنً يجًىػاخ فزػيح إلػذاد انىرقح انثحثيح
كم يجًىػح يٍ ( 10:5طانة) .
يحاضزج ػٍ دور انقىاخ انًظهحح فً ثىرذً (  25يُايز  30 -يىَيى )
ػزض فيهى وثائقً ( نحظاخ فارقح. ) 2-1

انًادج
إداري +
ذهقيٍ انطهثح
ذىػيح
نياقح تذَيح

انرقانيذ انؼظكزيح

نياقح تذَيح

ذىػيح

3ص

يحاضزج ػٍ انًخذراخ وذأثيزها انظهثً ػهً انشثاب .

ذىػيح

1ص

نياقح تذَيح ( يجًىػاخ ذكىيُيح ).

نياقح تذَيح

3ص

يحاضزج ػٍ دور انقىاخ انًظهحح فً انرًُيح انشايهح تانذونح
( انًشزوػاخ انرًُىيح انؼًالقح )

1ص

ػزض فيهى وثائقً ( ارادج يصزيح-يظيزج ػطاء)

3ص

يحاضزجااليُانًائيأسيح( طذانُهضح )

1ص

يهاراخ حزكيح ( إشرثاك  -دفاع ػٍ انُفض ) .

نياقح تذَيح

2ص

يحاضزج ػٍ دور انقىاخ انًظهحح وانشزطح انًذَيح فً انرصذي نألػًال
اإلرهاتيح +ػزض فيهى وثائقً ( كُد أػزفه  -يصز ذحارب اإلرهاب ) .

ذاريخ ػظكزي

2ص

انشائؼاخ ودورها انظهثً ػهً انفزد وانًجرًغ +ػزض فيهى وثائقً( انشائؼاخ)

3ص

يحاضزج ػٍ قُاج انظىيض ودورها فً ذًُيح االقرصاد انًصزي
ػزض فيهى وثائقً
(قُاج انظىيض ريش اإلرادج انًصزيح +قُاج انظىيض انجذيذج َ +ثغ انخيز).

ذىػيح

8ص

ذُفيذ سيارج نؼذد ()50طانة نـ( يصاتً انؼًهياخ  -انًشزوػاخ انرًُىيح -
انىحذاخ انؼظكزيح ) َ /ذوج طثقا ً نرصذيق األياَح انؼايح نىسارج انذفاع

طثقا ً
نًخطظ انشياراخ

1ص

نياقح تذَيح ( يجًىػاخ ذكىيُيح ).

نياقح تذَيح

4ص

يحاضزج ػٍ (انجيش انًصزي ػهً يز انؼصىر )
ػزض فيهى وثائقً ػٍ (انجيش انًصزي +قاػذج دمحم َجية +انقىاخ انجىيح +
انقىاخ انثحزيح +قىاخ انذفاع انجىي).

3ص

يحاضزج ػٍ جىالخ انصزاع انؼزتً اإلطزائيهً
( حزب انؼذواٌ انثالثً ػاو )1956

ذاريخ ػظكزي

 48طاػح

ذىػيح

