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اسس التشتٍح
سٌىي
تعشٌف الطالثاخ تالوثادئ االساسٍح للتشتٍح هٌز صهي هاقثل االسالم وصىال
الى التشتٍح الحذٌثح والوثادئ التً تقىم علٍها التشتٍح الحذٌثح هي اجل
الوساعذج على تٌوٍح الوجتوع تشكل تشتىي وعلى اسس علوٍح صحٍحح .

ف / 3اعالم الفكش

ف /2التشتٍح عثش العصىس
التفاصٍل االساسٍح ف /1التشتٍح
التشتىي ف /4التشتٍح الحذٌثح
للوادج
ف / 6الفشوق الفشدٌح ف /7التفكٍش
ف /5التشتٍح والتٌوٍح والوجتوع
ف / 8االداسج التشتىٌح
صالح رٌاب واخشوى
الكتة الوٌهجٍح
الوصادس الخاسجٍح هحاضشاخ جاهعح تغذاد  ،تاتل  ،القادسٍح
الفصل الذساسً االهتحاًاخ الٍىهٍح االهتحاى الٌهائً
تقذٌشاخ الفصل
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الترت٘ح هعٌاُا
الترت٘ح اُذافِا ّ ،ظائفِا  ،خصائصِا
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الفلسفح ّالترت٘ح  ،ضرّرج الترت٘ح
صلح الترت٘ح تالعلْم االخرٓ ،
هْاصفاخ الِذف الترتْٕ
الترت٘ح عثر العصر الثذائٖ
الترت٘ح عثر العصر االسالهٖ  ،هرحلح
الذعْج االساله٘ح
هرحلح التمذم  ،هرحلح التذُْر
اسال٘ة التعلن فٖ الترت٘ح العرت٘ح
االساله٘ح
الترت٘ح الصٌ٘٘ح  ،الترت٘ح االثٌ٘٘ح ،
الترت٘ح االسثاط٘ح
اعالم الفكر الترتْٕ  ،اتي خلذّى
اتي سٌ٘ا
الغزالٖ
جاى جان رّسْ
تستالْتزٕ
هكارًكْ
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

عطلح ًصف السٌح
الترت٘ح الحذٗثح هفِْهِا  ،اُذافِا
الترت٘ح الحذٗثح هثادئِا
الترت٘ح ّالتمذم التكٌْلْجٖ
الترت٘ح ّثمافح الوجتوع
اسس تٌو٘ح الوجتوع ّاسال٘ثَ
التخط٘ط ّالتٌو٘ح
اسلْب تٌو٘ح العٌصر الثشرٕ
الوعاٗ٘ر التٖ تحمك تعل٘وا هٌتجا
الفرّق الفردٗح  ،هعٌاُا  ،هٌشاُا ،
ك٘ف٘ح هراعاتِا
التفك٘ر هعٌاٍ  ،خصائصَ
اًْاعَ
العْاهل الوساعذج علٔ التفك٘ر
االدارج الترتْٗح هعٌاُا اًْاعِا
العْاهل الوساعذج علٔ ًشاخ االدارج
الترتْٗح
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