
 التجارى المزدوج والتعليم والخامس الثالث الصف مواد من المحذوف

 االجزاء المحذوفة من المنهج المادة التخصص م

 انًانٛح انرٚاضح  1
 (انخايص انثاب) رٚاضٛا انطُذاخ تمٛٛى -

 (انطادش انثاب) انطُذاخ اضتٓالن -

 االحصاء  2
 ٔاالَحذار االرتثاط تٍٛ انعاللح -

 انسيُٛح انطالضم -

 ( انخايص انثاب) انعاو االتجاِ يعادنح -

 (انراتع انثاب) انطُٕٖ انتجارٖ انمطظ -  انحٛاج تايُٛاخ رٚاضٛاخ  3

 ٔاحصاء رٚاضح  4

 انًثٕتح غٛر نهثٛاَاخ االرتثاط يعايم -

 نفٛشر االيثم انمٛاضٗ انرلى -

 انسيُٛح انطالضم -

 انحٕٛٚح االحصاءاخ -

  انًسدٔج نهتعهٛى االحصاء  5
 (انطاتع انثاب) انسيُٛح انطالضم تحهٛم -

 ( انثايٍ انثاب) انحٕٛٚح االحصاءاخ -

 انطٕٚص لُاج  6
 نهطفٍ تؤدٖ انتٗ انثحرٚح انخذياخ -

 (انطادش انثاب) انطٕٚص نمُاج انتاتعح انشركاخ -

 انثانث انصف اٜنٗ انحاضة  7

 الفصل السابع :   التعامل مع الطبقات -
 الفصل الثامن :   التعامل مع المرشحات -
 التاسع :   التعامل مع الصورالفصل  -
 الفصل العاشر : تطبيقات متنوعة -

 انخايص انصف االنٗ انحاضة  8

 متابعة  البريد الوارد. -
الحصول عمى تنبيه  -)إنشاء عمم لمتابعة البريد الوارد

 إضافة جهات اتصال جديدة(  -لبريد اإللكتروني مهم
 معالجة البريد الصادر -

  -   كيفية إنشاء رسالة جديدة -إرسال البريد الصادر.
طرق  -إرشادات لكتابة رسالة عمى البريد اإللكتروني .
اإلستجابة لمبريد الوارد . تنظيم البريد الصادر. 

 إستدعاء البريد الصادر.
 -عالمة المتابعة . متابعة  البريد الصادر. وضع 

 إضافة تذكير

 انتأيٍٛ فٗ االَتاج فٍ  9
 التأمينية المنتجات توزيع قنوات -

 االشخاص تأيُٛاخ  11
 التكافلى التأمين -

  ُْذضٛح تأيُٛاخ  11

 المعدات التأمين وثيقة فى المغطاة االخطار نوعيه -
  االلكترونية واالجهزة

 البضاعه فساد تأمين -
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  انتأيٍٛ يُشأخ إدارج  12

 الهيكل – واالختصاصات االهداف) الرابع الباب -
 ( التنظيمى

 إعادة اهداف – التأمين اعادة مفهوم) الخامس الباب -
 ( التأمين

  انتأيٍٛ إعادج  13

 العادة واالقليمية الدولية الهيئات)  الثالث الباب -
 ( التأمين

 ( التأمين بإعادة المتعلقة المشكالت اهم) الرابع الباب -

 تحرٖ تأيٍٛ  14
 المؤمن حقوق على بالمحافظة االلتزام -
 (التأمين تعويض بدفع المؤمن التزام) الخامس الباب -

 انعًم لٕاٍَٛ  15

 (الخدمة انهاء – الجزاءات) المدنية الخدمه قانون -
 العمل اصابات تأمين -
 والبطالة المرض تأمين -

 انتأيُٛٛح انًساٚا  16

 الثالث الباب -
 الرابع الباب -
 الخامس الباب -

 انًطتشفٛاخ ادارج  17
 الخامس الباب -
 السادس الباب -

 انٕضاطح اعًال  18

 الماليين بالوسطاء المرتبطة العملية الحاالت -
 والتجارة التجاريين الوسطاء) السادس الفصل -

 (االلكترونية

 انًانٛح االٔراق ضٕق  19

 المصرية البورصة على واثرها المالية االزمة -
 واثرها االزمة ومراحل العالمية المالية االزمة اسباب -

 المصرية البورصة على
 (بالبورصة اموالك تستثمر كيف) الخامس الفصل -

 انثٕرصاخ  21

 المؤشر من االفادة لوحة( الثالث الفصل) الرابع الباب -
 االسواق كفاءة – المالية النشرة قراءة –

 (البورصة)المالية
 (ووقايتها البورصة اعمال تنشيط) الخامس الباب -
 (عملية تطبيقات) السادس الباب -

  انعرتٛح تانهغح انطكرتارٚح  21

 المالية االوراق بيع -
 تأمين وبصفة امانة بصفة المالية االوراق قبول -
 المالية االوراق كوبونات وقطع تحصيل -
 عليها والتأمين السندات استهالك -
 المصرفية والخدمات الكمبيو -
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  انحذٚثح انطكرتارٚح ادارج  22
 شروط – التدريب طرق – التدريب وأهمية أعمال -

 التدريب نجاح

  انًكتثٛح ٔاالدارج انطكرتارٚح  23

 االلكترونية التجارة مراحل -
 االلكترونية التجارة اقسام -
 االلكترونية التجارة وعيوب مزايا -
 االلكترونية التجارة فى الدفع طرق -
 االلكترونية الدفع وسائل -

  انفُذلٛح ٔانطكرتارٚح االتصال فٍ  24
 وباستخدام الميكروفيلم باستخدام الحفظ طرق – الحفظ -

 الكمبيوتر

  ٔيراضالخ اتصال  25
 – اجزائها – الرسالة – المشكالت وحل السكرتير -

 المراسالت اهمية – الجيدة الرسالة خصائص

26  
 نهصف االَجهٛسٚح تانهغح انطكرتارٚح

 انثانث

- Curriculum vitae (C.V) 
- Report writing 

27  
 نهصف االَجهٛسٚح تانهغح انطكرتارٚح

  انخايص

- The organization’s functions 
- Scientific management 

 انًرافعاخ لإٌَ  28
 الوقتية التنفيذ منازعات -
 الموضوعية التنفبذ منازعات -

  ٔاالدارٚح انًانٛح انهٕائح  29

 (السلف – والراتب االجر) الحسابات -
 والمزايدات المناقصات الئحة -
 االنتقال ومصاريف السفر بدل الئحة -

 انجُائٛح االجراءاخ  31

 امام المتهم مثول الى تهدف التى التحقيق اجراءات -
 العرب من منعه او المحقق

 االبتدائى التحقيق فى التصرف -
 النهائى التحقيق -

 انعمٕتاخ لإٌَ  31

 العمدى غير القتل -
 الجسم سالمة فى الحق على االعتداء جرائم -
 االموال على االعتداء جرائم -
 االحداث جرائم -
 والواقعة منهم الواقعة العمومين الموظفين جرائم -

 عليهم

 انشخصٛح االحٕال  32

 الزوج حقوق -
 الزوج بسبب االرث -
 الزواج فرق -
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  انًذَٗ انمإٌَ  33
 المستأجر التزامات -
 التأمين عقد -

  انتجارٖ انمإٌَ  34
 النقل عقد -
 البنوك عمليات بعض -

 تانًحاكى انكتاب الالو  35

 بالمحاكم الكتاب اقالم اعمال -
 الدعوى على المستحقة القضائية الرسوم تسوية -
 الدعاوى بعض فى الكتاب اقالم اعمال -

 االلتصاد  36
 انكتاب آخر حتٗ انخارجٛح انتجارِ لٛاو اضثاب أل يٍ -

 األعًال التصادٚاخ  37
 انكتاب آخر حتٗ انطهة إَاع أل يٍ -

 حرِ ٔيُاطك جًارن  38
 انكتاب آخر حتٗ انًائٛح انًططحاخ ادارِ أل يٍ -

 انثحرّٚ ٔانخذياخ انًٕاَٙ إدارج  39
 انكتاب آخر حتٗ انتخسٍٚ عًهٛاخ أل يٍ -

 انحرِ ٔانًُاطك االضتثًار  41
  انجُطٛاخ انًتعذدج انشركاخ دٔر تساٚذ أل يٍ -

 انذاخهٙ انُمم  41
 انكتاب آخر حتٗ انتثاٍٚ يشكهّ أل يٍ -

 انعايّ ٔانثضائع انحأٚاخ  42
 انكتاب آخر انحأٚاتحتٗ أيٍ يعانجّ أل يٍ -

 انجٕ٘ انُمم  43
 يُٓا انتحهم انجٕ٘ انُالم ٚطتطٛع انتٙ انحاالخ أل يٍ -

 انذٔنّٛ انتجارج  44
 انفراَشاٚس انتجار٘ االيتٛاز أل يٍ -

 انثٛع فٍ  45
 العمالء واعتراضات مشاكل - الشراء دوافع -

 ضرٚعّ ٔجثاخ انتطٕٚك  46
  التسويق تكاليف بحوث -
 البحث اجراء مراحل -

  ٔانتخسٍٚ ٔاالضتالو انًشترٚاخ  47

 الطلبيه الستالم المستخدمه النماذج -
 االستالم عوائق مع التعامل -
 المخزنة المستندات -
 المخزون على الرقابه -
 التخزين مستويات تحديد -

 انًشترٚاخ ادارج  48

 المحدودة الممارسه -
 المباشر االتفاق -
 الشراء ومستندات سجالت -
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  انًشرٔعاخ ادارج  49
  للمشروع القانونية الدراسة اول من -

 انتطٕٚك  51
 نتائج تقديم معلومات الى وتحويلها البيانات تحليل -

 البحث

 

   التجارى التعليم مواد تنمية عام مدير

 

 حامد سيد حامد     


