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انًوضوع األول  :انشتح وانشتحيح
انؼُاصش :تؼشيف انشتح – تؼشيف انشتحيح – ليااط اناشتح وانشتحياح وانفاشوق تيُ ًاا – صاؼوتاخ ليااط اناشتح
انًحاعثي وكيفيح تحويهح اني انشتح االلتصادى – االعتفادج ياٍ ليااط اناشتح وانشتحياح فاي انًرااسيغ االَتاجياح
انتي ت ذف اني انشتح – انشتح في انُظاو االشتشاكي.

انًوضوع انثاَي  :انفاػهيح
انؼُاصش :تؼشيف انفاػهيح – اَواػ ا وطشق لياع ا – ليااط انفاػهياح فاي يتااالخ االَتاار انضساػايو انتغاويكو
االئتًاااٌ وانتًوياامو انًااواسد انثرااشيح وانؼًانااح – االع اتفادج يااٍ لياااط انفاػهيااح وان ااذف يُ ااا فااي انًراااسيغ
االَتاجيح – يثادئ تحغيٍ انفاػهيح.

انًوضوع انثانث  :انتكانيف انضساػيح
انؼُاصاش :انتؼشيااف واالةًيااح – انؼواياام انًا عشج ػهااي انتكااانيف – يف ااوو واَااواع انتكااانيف وانفااشوق تيُ ًااا –
انفشوق وانؼاللح تيٍ انتكانيف ويتوعطات ا في انًذى انمصيش وانطويم – أةًياح ليااط انتكاايف – طاشق ليااط
انتكانيف في انًذى انمصيش وانطويم.

انًوضوع انشاتغ  :انتحهيم وانتُثأ تانطهة
انؼُاصااش :تؼشيااف – انفااشوق تاايٍ اَااواع انطهااة – يكوَاااخ ويحااذداخ انطهااة  -تفغاايش لاااَوٌ انطهااة و االتااح
االعااتثُائيح – تؼشيااف يشوَااح انطهااة وأةًيت ااا واالعااتفادج يُ ااا – انًشوَاااخ وػاللت ااا تااااليشاداخ واالعااؼاس –
أةًيح انتُثأ تانطهة ػهي عهؼح يؼيُح – طشق انتُثأ تانطهة ػهي انغهغ انضساػيح.

انًوضوع انخايظ :تغؼيش انغهغ انضساػيح
انؼُاصش :اةًيح انتغؼيش – انتغؼيش فاي لام ةياكام يختهفاح نالعاواق – انتغاؼيش فاي عاوق انًُافغاح انكايهاح –
كيفيح تحذيذ انغؼش في انضيٍ انمصيش وانطويم – انتغؼيش في عوق يُافغح انمهح – انتغؼيش فاي عاوق ا تكاسياح
– طشق وعياعاخ انتغؼيش وانفشوق تيُ ى ويًيضاخ وػيوب كم طشيمح.

انًوضوع انغادط :تغويك واعت الن ويؼانتح وتصُيغ انغهغ انضساػيح
انؼُاصااش :طثيؼااح انغااهغ انغزائيااح واعاات الك ا – انؼواياام انذيًوجشافيااح واعاات الن انغاازا – يؼانتااح وتصااُيغ
االغزيح – أةذاف انتصُيغ انغزاائي – دوس انتغويك في تصُيغ انغزا – انًولغ فاي يتاال انصاُاػاخ انغزائياح –
االعواق انًغت ذفح نهصُاػاخ انغزائيح – االػتثاساخ انفُيح وانتغويميح نهغزا – يراكم انصُاػاخ انغزائيح.

انًوضوع انغاتغ  :تذسيج وتصُيف وتخضيٍ انًُتتاخ انضساػيح وانغزائيح
انؼُاصااش :انًؼياسيااح فااي انصااُاػاخ انغزائيااح – تخااضيٍ انًُتتاااخ انضساػيااح وانغزائيااح – انًخااضوٌ وانفااائ
وا تياجااخ انغازا – كًيااخ وايااكٍ انتخاضيٍ – اًَااط انتخاضيٍ انًوعاًيح – االشاشاف وانشلاتاح ػهاي انًخااصٌ
انؼايح – اعانية تحغيٍ فاػهيح انًخضوٌ انغزائي – يخاطش تغويك انًُتتاخ انضساػيح.
انًوضوع انثايٍ  :تغويك انحهية ويُتتاتح
انؼُاصش :اَتار واعت الن انحهية – يُتتاخ انحهية واالعت الن – تغؼيش انحهية – دسجااخ انحهياة وتصاُيفاتح
– تتاسج يُتتاخ انحهية ػانًيا – انمُواخ انتغويميح نتوصيغ انحهية انغائم.
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