
 انتىزيع انسىىي نهسىت انثاويت آداب و فهسفه

 انتاريخ انمجال انتعهمي انىحذة انتعهميه ســــــــــــــــا10 ســــــــــــــــا10
 ...مه...إني

األسابيع 
 انذراسيت

 10  انتقىيم انتشخيصي

ؿشس إشكانيح تُظيى َغثح 
انغكش في انذو يٍ خالل 

 غزائيح عكشيّتُأل ٔرثح 

تضهيم ٔحائك تثيٍ تـٕس 
 َغثح انغكش في انذو

انتىظيم انهرمىوي 
 انسكري 

انتىظيم انهرمىوي 
و انهرمىن 

 انعصبي 

 10 

ٔػع ًَٕرد نهتُظيى 
 انٓشيَٕي 

  تاتع نـشس االشكانيّ 
          // 

//  10 

انتعشف عهي ْشيٌٕ 
 انمظٕس انغكشي 

  ٔػع ًَٕرد )تاتع(
          // 

 
           // 

 10 

يالصظح يمـع في َغيذ 
 تاَكشياعي 

يمش تشكية األَغٕنيٍ  
إيزاد عاللح تيٍ 

 انتخشية )االَغزّ(

 
        // 

 
         // 

 10 

)ؿشس عًم األَغٕنيٍ 
 (إشكانيح انعٕدج انغشيعح

ٔػع عاللح تيٍ 
تغيشاخ إفشاص 

األَغٕنيٍ ٔ تشكيض 
 انزهٕكٕص 

 
      // 

 
         // 

 10 

تضهيم ٔحائك تثٍ يذخشاخ 
عكشيّ في انخاليا  

انعؼهيح ٔ انذُْيّ احش 
 صمٍ انزهٕكٕص 

تضهيم َتائذ يعايشج 
َغثح انغكش في انذو 
انٕاسد إني انكثذ ٔ 

 انظادس عُٓا 

 
         // 

      
         // 

 10 

 10  انـــخــــــريـــــــــــــفعـــطــهــــت 

تضهيم يُضُياخ تياَيّ 
 تٕػش انعاللح تيٍ عذد
َٕافم انزهٕكٕص عهي 

 أغشيح انخاليا انًغتٓذفح

انفشص األٔل   
 انًضشٔط 

 
         // 

 
        // 

 
 

 
10 

 
 

اَزاص يخـؾ تضظيهي  
نضهمح تُظيى اإلفشاؽ 

 انغكشي  

تظضيش انفشع األٔل 
 انًضشٔط

 
// 

 
 

 
// 

 01 

ؿشس إشكانيح تُظيى َغثح 
انغكش في انذو في صانح 

 انظياو 

 انزٓاص انًُظى 
تضهيم َتائذ يعايشج 
َغثح انغكش في انذو 
 عُذ شخض طائى 

 

 
// 

 
// 

 00 

انتعشف عهي يمش إفشاص 
انغهٕكارٌٕ اَـاللا يٍ 

انتخشية االَتمائي نًُـمّ 
انًضيـيح نزضس الَزش 

مـع يالصظح ي–ْاَظ 
 َغيزي نهثُكشياط 

انتعشف عهي ْشيٌٕ 
اإلفشاؽ انغكشي 

اَـاللا يٍ انًعايشج 
انٓشيَٕيح نثالصيا 

 شخض طائى 

// // 
 

  
00 

 



 00  انفظم األٔل اختثاساخ

انتعشف عهي انخاليا 
انًغتٓذفّ  اَـاللا يٍ 

تضهيم َتائذ تزشيثيح 
 انكثذ انًغغٕل()تزشتح 

  تظضيش االختثاس 
// 

 
// 

 
 

 00 

 

 
اَزاص ًَٕرد شايم نتُظيى 

 َغثح انغكش في انذو 
 

اَزاص يخـؾ تضظيهي 
نضهمح انتُظيى في صانح 

انمظٕس انغكشي 
اَـاللا يٍ انًعاسف 

 انًكتغثح

 
// 

 
// 

 00 

 00  عــــــــــــــــــــــطــهت انشــتـــــــاء

00 

ٔػع عاللح تيٍ انتغيشاخ 
انًالصظح ٔ انتغيشاخ 

انٓشيَٕيح انًثيؼيّ 
اَـاللا يٍ انًماسٌ نتـٕس 

 انكًيح 

اعتخشاد انتغيشاخ انتي 
يًكٍ نهزٓاص انتكاحشي 

تضج  األَخٕي إٌ
اَـاللا يٍ تضهيم 

 ٔحائك

انتىظيم 
انهرمىوي 

انعصبي 
 نهتكاثر 

 
// 

 
 

00 

تضذيذ انٓشيٌٕ انًغؤٔل 
عٍ اعتًشاس اإلفشاص 
انًشتفع نهٓشيَٕاخ 

 انًثيؼيّ 

اعتخشاد اعتًشاس 
انُغثح انًشتفعح 

نهٓشيَٕاخ انًثيؼثّ 
 عهي إفشاص انًعمذ 

// 

// 

// 

 

// 

// 

// 

 00 

ٔػع عاللح تيٍ انتغيشاخ انٓشيَٕيح انًتذخهح َٓايح 
يشصهح انضًم ٔ آنياخ  انٕالدج  اَـاللا يٍ تضهيم 

 يُضُياخ تياَيّ 

// //  01 

ٔػع عاللح تيٍ اعتًشاسيح غياب انُشاؽ انذٔسي 
نهًثيغ ٔ انشػاعح اَـاللا يٍ يُضُي تـٕس َغثح 

 انثشٔالكتيٍ 

// //  
  

00 

ٔػع يخـؾ تشكيثي ٔ  افشع انخاَي انًضشٔط  
ظيفي يٕػش انتُظيى 

انٓشيَٕي انشرعي 
خالل فتشج انضًم ٔ 

 انشػاعح 

// //   
 

00 

تظضيش انفشع 
 انًضشٔط 

اعتخشاد تشكية 
ألشاص يُع انضًم ٔ 
ؿشيمح عًهٓا اَـاللا 
يٍ يماسَح ْشيَٕاخ 

 يثيؼيّ 

انتحكم في 
 انىسم 

//  00 



ستؾ ياتيٍ يختهف ؿشق 
يُع انضًم ٔ ؿشق 

 اعتعًانٓا 
تضذيذ يٍ تيُٓا انـشيمح -

انتي تضًي يٍ األيشاع 
  انزُغيح

اعتخشاد تشكية 
يُع انضًم ٔ  ألشاص

ؿشيمح عًهٓا اَـاللا 
يٍ يماسَح ْشيَٕاخ 

 يثيؼيّ

// //  00 

 00  // // تاتع نهُشاؽ انغاتك  يشارعّ + تمٕيى 

  اختباراث انفصم انثاوي
 

00 

يماسَح انظفاخ انظاْشيح 
نإلتاء ٔ األتُاء اَـاللا يٍ 

 طٕس فٕتٕغشافيّ 

تظضيش االختثاس 
انًشصهح انخاَيح في يادج 

  انـثيعيحانعهٕو 

آنياخ اَتمال 
انظفاخ 
  انٕساحيح

اوتقال انصفاث 
 انىراثيه 

 
 
 
 

 
 

00 

ٔػع ًَٕرد يشكم سعى 
تخـيـي يٕػش آنياخ 
اَتمال انظفاخ انٕساحيح 
 عٍ ؿشيك انظيغياخ 

التشاس ششس اآلنياخ 
انتي تغًش تتفغيش 

االختالف في انظفاخ 
 انٕساحيح 

 
 
// 

 
 
// 

 
 
 
 

 
 
00 

 00  طــــــــــــــهـــــــت انــــربــــيــــــــــــــع ــع        

01 

تعييٍ عهي َفظ انشزشج 
اإلفشاد انضايهح نهًشع 

 دٌٔ األعشاع 

تعييٍ اإلفشاد انغهيًح ٔ 
انًظاتح تًشع 

انُاعٕس اَـاللا يٍ 
 شزشج عائهيّ 

//  
// 

 
 
 
 

 
00 

ششس كيفيح اَتمال  
 انًشع ٔ اختالف ظٕٓسِ 

اعتُتاد أٌ طفح 
انًشع عُذ األفشاد 

 انًتُضيح

 
  // 

 
 // 

 
 

 

 
00 

ششس يفٕٓو  :االعتيالد
االعتيالد اَـاللا يٍ 

 تضهيم ٔحيمح آٔ سعٕياخ  

انفشع   انخانج 
 انًضشٔط 

انتطبيقاث 
 انجيىيت 

 
  // 

 
 

 
00 

يماسَح انكتهح انضيٕيح 
نظفتيٍ اصذًْا حًاس 

ؿثعيّ ٔ أخشي يعذنح 
 ٔساحيا 

  تظضيش انفشع انخانج 
   // 

 
  // 

 
 
 

 
 

00 

انتعشف عهي تعغ  تضٕث
يزاالخ انتـثيماخ 

 انٕساحيح 

 
    // 

 
  // 

 
 

 

 

00 

 00  //    //   صٕطهح  تضٕث   

 اخـــتــــــبـــــارث انــــفـــصـــم انثـــانث        
 
  

    
   

00 



 


