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 االخزجبراد انُىيُخ انًفبجئخ واالصجىػُخ انًضزًزح  -.

 ارشبد انطهجخ انً ثؼض انًىاقغ االنكززوَُخ نالصزفبدح يُهب  -
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 انًشبركخ انفبػهخ فٍ قبػخ انذرس دنُم انززاو انطبنت نًىضىع انذرس ورحًهه انًضؤونُخ  -
 وانشهزَخ وانفصهُخ  األصجىػُخاالخزجبراد  -
 زاد و رقذَى انزقبرَز انجحثُخ نىقذ انًحذد نهًحبضاالنززاو ثب -

 
 قابليت التىظيف والتطىر الشخصيالمهاراث  العامت والمنقىلت ) المهاراث األخري المتعلقت ب -د 

1-  

 



 المقرر مفرداث .00

 الساعاث األسبىع
مخرجاث التعلم 

 المطلىبت
اسم الىحذة / المساق أو 

 المىضىع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

 3 االول
الناتج القومً والدخل 

 القومً

 الدخل القومً
 الناتج القومً االجمالً

 طرق حساب الدخل القومً
 َظزٌ

أصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ 

 انثبٍَ

3 

الناتج القومً والدخل 
 القومً

 الدخل القومً الحقٌقً والنقدي
النظرٌة الكالسٌكٌة  -

 وتحدٌد توازن الناتج القومً
 االستخدام الكامل

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انثبنث
مدخل للتحلٌل  3

 دي الكلًاالقتصا

النظرٌة الحدٌثة فً الدخل 
 واالستخدام
 االستثمار

 َظزٌ
اصئهخ ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 انزاثغ
مدخل للتحلٌل  3

 االقتصادي الكلً

تحدٌد المستوى التوازنً للدخل 
 القومً

 
 َظزٌ

اصئهخ ويُبقشخ 

 ػبيخ

مدخل للتحلٌل  3 انخبيش
 االقتصادي الكلً

 المضاعف
 

 ايزحبٌ شهزٌ َظزٌ

 دسانضب
مدخل للتحلٌل  3

 االقتصادي الكلً

 المعجل
 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انضبثغ
3 

 النقود والمصارف

 ماهٌة النقود وتطورها
 وظائف النقود
 عرض النقود

 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 انثبيٍ
3 

 النقود والمصارف
 الطلب على النقود

 َظزٌ المصارف التجارٌة
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انزبصغ
 المصارف وخلق االئتمان النقود والمصارف 3

 َظزٌ البنك المركزي ووظائفه
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انؼبشز
مفهوم واهمٌة وعمل مٌزان  ميزان المدفوعات 3

 المدفوعات
 ايزحبٌ شهزٌ َظزٌ

انحبدٌ 

 ػشز
 مفهوم التضخم التضخم 3

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ  انىاقغ

 انثبٍَ ػشز
 انواع التضخم مالتضخ 3

 َظزٌ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبقشخ 

 وايزحبٌ اٍَ

 انثبنث ػشز
 اسباب التضخم التضخم 3

 َظزٌ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبقشخ

 انزاثغ ػشز
 طرق معالجة التضخم التضخم 3

 َظزٌ
يُبقشخ ػبيخ 

 وايزحبٌ شهزٌ
انخبيش 

 ػشز
3 

 امتحان نهاٌة الكورس 
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 انقجىل  .12

 الرىجذ  انًزطهجبد انضبثقخ

  12 أقم ػذد يٍ انطهجخ 

  62 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 انجُُخ انزحزُخ  .13

 انقزاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًقزر 
 اخزي  

1-  

 اليوجد     خيزطهجبد خبص

انخذيبد االجزًبػُخ ) ورشًم ػهً صجُم 

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانزذرَت 

 انًهٍُ وانذراصبد انًُذاَُخ ( 

  



 


