


 

 هـ 1444-4- 20                                                                                د. منيرة الحــــــربي االسم:     

 التاريخ:                                                    التوقيع:                                               

 

: الصف المتوسطة  المرحلة:  في   عدد الحصص  التفكير الناقد  المادة:  الثالث  
 2 األسبوع 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

  -  هـ10/5/1444

 م4/12/2022

 إلى

  -  هـ14/5/1444

 م8/12/2022

 التفكير الناقد ومهارات القراءة 
 تابع  التفكير الناقد ومهارات القراءة 

 
 
 

 ( 2األسبوع )

    - هـ17/5/1444

 م11/12/2022

 إلى 
   -   هـ21/5/1444

 م15/12/2022

 تابع  التفكير الناقد ومهارات القراءة 
 التفكير الناقد واإلعالم

 
 
 

 ( 3األسبوع )

  -    هـ24/5/1444

 م18/12/2022

 إلى

   -   هـ28/5/1444

 م22/12/2022

 مطولة: األحد إجازة

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 تابع  التفكير الناقد واإلعالم 

 تابع التفكير الناقد واإلعالم  

 

 

 ( 4األسبوع )

  -   هـ1/6/1444

 م25/12/2022

 إلى

  -    هـ5/6/1444

  م29/12/2022

 التفكير الناقد والصورة

 تابع  التفكير الناقد والصورة

 

 

 

 ( 5األسبوع )

  -    هـ8/6/1444

 م1/1/2023

 إلى

    -    هـ12/6/1444

 م5/1/2023

 التفكير المنهجي حاجة إنسانية  

 تابع  التفكير المنهجي حاجة إنسانية 

 

 

 

 ( 6األسبوع )

      هـ15/6/1444

 م8/1/2023

 إلى 

   -   هـ19/6/1444

 م12/1/2023

 تابع  التفكير المنهجي حاجة إنسانية 

 تابع  التفكير المنهجي حاجة إنسانية 

 

 

 هـ 1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 هـ 1444-4- 20                                                                                د. منيرة الحــــــربي االسم:     

 التاريخ:                                                    التوقيع:                                               

 

 ( 7األسبوع )

  -    هـ22/6/1444

 م15/1/2023

 إلى

   -  هـ26/6/1444

 م19/1/2023

 إجازة مطولة: األحد واالثنين 

 ال يدرج فيه توزيع األحد:                            

 ال يدرج فيه توزيع االثنين:                            

 التفكير المنطقي وأهميته  

 تابع  التفكير المنطقي وأهميته 

 

 ( 8األسبوع )

  -   هـ29/6/1444

 م22/1/2023

 إلى

  -   هـ4/7/1444

  م26/1/2023

 التفكير المنطقي وأهميته تابع   

 تابع  التفكير المنطقي وأهميته 

 

 

 

 ( 9األسبوع )

  -    هـ7/7/1444

 م29/1/2023

 إلى

   -    هـ11/7/1444

 م2/2/2023

 قوانين الفكر األساسية  

 تابع  قوانين الفكر األساسية 

 

 

 

 ( 10األسبوع )

  -    هـ14/7/1444

 م5/2/2023

 إلى

     هـ18/7/1444

 م9/2/2023

 تابع  قوانين الفكر األساسية 

 تابع  قوانين الفكر األساسية 

 

 

 

 ( 11األسبوع )

  -    هـ21/7/1444

 م12/2/2023

 إلى

   -   هـ25/7/1444

  م16/2/2023

 القضايا المنطقية وأنواعها  

 تابع  القضايا المنطقية وأنواعها

 

 

 

 ( 12األسبوع )

    -  هـ28/7/1444

 م19/2/2023

 إلى

   -   هـ3/8/1444

 م23/2/2023

األربعاء : يوم التأسيسإجازة 
 الخميس و

 
 

 تابع  القضايا المنطقية وأنواعها
 ( 2التقويم)  
 

 ال يدرج فيه توزيع األربعاء:                            

 ال يدرج فيه توزيع الخميس:                            



 

 هـ 1444-4- 20                                                                                د. منيرة الحــــــربي االسم:     

 التاريخ:                                                    التوقيع:                                               

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

  -   هـ6/8/1444

 م26/2/2023

 إلى

  -    هـ10/8/1444

 م2/3/2023

 االختبارات النهائية  


