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 التٌقيطسلن  ػُبصز اإلجبثخ

 (هوضوع هقبلي) ى00:التبريخ هبدة
 .يمذيخ يُبسجخ، تصًٍى يُطمً ٔ يالئى، خبتًخ تتضًٍ استخالصبد ٔ ايتذاداد: انجبَت انًُٓجً*

 .انتؼجٍز انتبرٌخً، ساليخ انهغخ، شكم انتمذٌى: انجبَت انشكهً* 
 :انجبَت انًؼزفً* 

 ...بدـ يٍالد ٔ تطٕر انذزكخ انٕطٍُخ خالل انثالثٍُبد، انًطبنجخ ثبإلصالد
 ...انظزٔف انذٔنٍخ انجذٌذح، انًطبنجخ ثبالستمالل: ـ تطٕر انذزكخ انٕطٍُخ خالل ٔ ثؼذ انذزة انؼبنًٍخ انثبٍَخ
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 :ـ تؼزٌف0
 .ٌ ػٍ ػًمانسكبٌ انذٌٍ ْى فً سٍ انؼًم سٕاء كبَٕا ٌؼًهٌٕ أٔ ٌجذثٕ: ـ انسكبٌ انُشٍطٍٍ

 .انمًٍخ انًضبفخ نكم انمطبػبد االلتصبدٌخ داخم ثهذ يب خالل سُخ: ـ انُبتج انذاخهً انخبو
ـ تذٌٕم انًؼطٍبد انخبصخ ثًسبًْخ انمطبػبد االلتصبدٌخ فً انُبتج انذاخهً انخبو انًصزي إنى يجٍبٌ 0

 .ثبألػًذح ثبػتًبد يمٍبس يُبست، يغ ادتزاو لٕاػذ انتؼجٍز ثبنًجٍبَبد
 :دٔر انمطبػٍٍ انصُبػً ٔ انسٍبدً فً تًٍُخ االلتصبد انًصزيتٕضٍخ ـ 3

 تطٕرِ فً انًزدهخ انُبصزٌخ،  انخٕصصخ فً ػٓذ االَفتبح االلتصبدي: ـ دٔر انمطبع انصُبػً
 ...ٔ تشجٍغ االستثًبر األجُجً، أًٍْتّ فً تشغٍم انٍذ انؼبيهخ ٔ فً انُبتج انذاخهً انخبو

انًؤْالد انطجٍؼٍخ ٔ انذضبرٌخ ٔ انجٍُخ انتذتٍخ ٔ تشجٍغ االستثًبر فً انمطبع، دٔرِ : ـ دٔر انمطبع انسٍبدً
 .فً تشغٍم انٍذ انؼبيهخ ٔ انُبتج انذاخهً انخبو
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 (هفبهين و أسئلة هوضوعية)ى 00: هبدة التربية على الوواطٌة
 :ـ انتؼزٌف ة0
 ...ّ األسالف ٔ ْٕ يسًٕع أٔ يكتٕة أٔ يجًُبري انذي أَتجاإلرث انذض: انتزاثـ 
 .انتًٍُخ انتً تضًٍ دمٕق جٍم انٍٕو دٌٔ انتضذٍخ ثذمٕق أجٍبل انًستمجم: ـ انتًٍُخ انًستذايخ 
 .دٕل انجٍئخ ٔ انتًٍُخ انًستذايخ 0990لًخ األرض سُخ : ـ لًخ رٌٕ 
 .ػهى انجٍئخ: ـ اإلٌكٕنٕجٍب 
 .يًٓب اختهف جُسّ ٔ دٌُّ ٔ ثمبفتّ ٔ انتسبكٍ يؼّ لجٕل اَخز: ـ انتؼبٌش 
 .سهٕكبد ٔ أفؼبل تؼكس انٕػً ثبنذك ٔ انٕاجت :ـ لٍى انًٕاطُخ 
 :ـ إَٔاع انجزايج اإلػاليٍخ0

 الورئي الوسووع الوكتوة ًوع اإلعالم

يعتود الكلوة الوكتوبة في تحقيق  خبصيته
 التواصل

يؤهي التواصل عي طريق 
 الكلوة الوٌطوقة

 تود الكلوة و الصورةيع

 براهج تلفزية، أشرطة وثبئقية حوار، ًدوة شريط صوتي ...هقبالت، تحقيقبت أهثلة عٌه
 ...أو سيٌوبئية
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**

007  

يتالمملكت المغزب  
وسارة التزبيت الىطنيت والتعليم العالي 

 وتكىين األطز والبحث العلمي

 قطاع التعليم المدرسي

 األكاديميت الجهىيت للتزبيت والتكىين 

وادي الذهب لكىيزةجهت   
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 .تى االستُبد فً ثُبء انًٕضٕع ػهى يضًٌٕ اإلطبر انًزجؼً انًذٍٍ نهًبدح: يهذٕظخ
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