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 لصذ( 102خطح ِمشس ِثادئ االلتصاد اٌىٍٟ )
 أ٘ذاف اٌّمشس:-1

٠ٙذف اٌّمشس إٌٝ إعطاء اٌطاٌثح فىشج ٚاظحح ِٚثغطح عٓ إٌشاغ االلتصادٞ ٌاللتصااد اٌماِٟٛ وىاًك ٚوازٌه دساعاح اٌعاللااخ اٌتاٟ  اشتػ   

ٍااٟك ٚاالعاات ّاس اٌىٍااٟك ِٚغااتٜٛ اٌعّاٌااح ٚاٌتٛ اا   اٌّتغ١ااشاخ اٌى١ٍااح فااٟ االلتصاااد ِ ااً اٌااذخً اٌمااِٟٛك ٚاالعااتٙالن اٌىٍااٟك ٚاالدخاااس اٌى

اٌشوٛدك اٌثطاٌاح(  اٌتعخُكٌٍّشىالخ االلتصاد٠ح اٌشئ١غ١ح )ٚ طٛس٘ا ٚٚ ائفٙا ٚوزٌه اٌتطشق ٚاٌثٕٛن  تاإلظافح إٌٝ اٌتعش٠  تّفَٙٛ إٌمٛد

  اسج١حٚاٌتجاسج اٌخٚاٌتعشف عٍٝ ِفَٙٛ اٌت١ّٕح ٚإٌّٛ االلتصادٞ  ٌعالجٙاك ٚاٌغ١اعاخ اٌالصِح

 

  ـ اٌىتاب اٌّمشس: 2

 ( ٍِٟفا١ُ٘ ٚاعاع١اخِثادئ االلتصاد اٌى)  

  ٌ حاٌ ا اٌطثعح- د  ِحّذ تٓ عثذ هللا اٌجشاح ٚاٌّح١ّ١ذ  ُعثذ اٌىش٠ أ١ٌ : د  أحّذ 

  فا٠ض اتشا١ُ٘ اٌحث١ة  ِشجع إظافٟ: )ِثادئ االلتصاد اٌىٍٟ(  د 

 

 اٌّادج : ِفشداخ-3

 لتصادٞ:ل١اط إٌشاغ اال األٚي:اٌثاب 

  ً(اٌّفا١ُ٘ االلتصاد٠ح تعط-اٌجضئٟ ٚاٌىٍٟ  االلتصاد-االلتصاد)ِفَٙٛ عٍُ  فٟ عٍُ االلتصاد األٚي: ِمذِحاٌفص 

  ًإٌا ج ٚغشق ل١اعاٗ  ِفَٙٛ-االٔتاجإِىا١ٔاخ  ِٕحٕٝ-االلتصادٞاٌتذفماخ اٌذائش٠ح ٌٍٕشاغ )ل١اط إٌشاغ االلتصادٞ اٌىٍٟ  اٌ أٟ:اٌفص

 (  إٌمذ٠ح ٚاٌّفا١ُ٘ اٌحم١م١ح اٌّفا١ُ٘-ٌألععاساألسلاَ اٌم١اع١ح  –

 

 اٌذخً اٌمِٟٛ: ٚاإلٔفاق ٚ ٛاصْاٌثاب اٌ أٟ: اإلٔتاج 

 ٚاإلٔفاق: اٌذخً اٌفصً اٌ اٌث  

   ًٛاصْ اٌذخً اٌمِٟٛ  اٌشاتع:اٌفص  

  :ٔظش٠ح اٌّعاع   اٌفصً اٌخاِظ 

 

 اٌثاب اٌ اٌث: اٌعشض اٌىٍٟ ٚ اٌثطاٌح ٚاٌتعخُ فٟ االلتصاد:

 اٌغادط: اٌعشض اٌىٍٟ ً اٌفص 

  ًاٌثطاٌح ٚاٌتعخُ  اٌغاتع:اٌفص 

 

                          :اٌثاب اٌشاتع: اٌغ١اعاخ اٌّا١ٌح ٚإٌمذ٠ح

  اٌفصً اٌ آِ: اٌغ١اعاخ اٌّا١ٌح                                           

  ٚاٌغ١اعاخ إٌمذ٠حاٌفصً اٌتاعع: إٌمٛد        

 

 اٌتجاسج اٌذ١ٌٚح ٚاٌت١ّٕح االلتصاد٠ح:اٌثاب اٌخاِظ: 

  اٌفصً اٌعاشش: اٌتجاسج اٌذ١ٌٚح 

  اٌفصً اٌحادٞ عشش: اٌت١ّٕح االلتصاد٠ح 

 

 اٌغاعاخ اٌّىتث١ح: 

 األحد والثالثاء والخميس 92-9

 

  البريد االلكتروني :malsulame@ksu.edu.sa   
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 اٌتم١١ُ : -4

 

 الفصول المطلوبة الٌوم والتارٌخ الدرجة االختبار

 

 االختبار الفصلً األول

 

 مارس 2 الموافقجماد األول  02 الثالثاء درجة 02
 –الثالث  –الحادي عشر  –الثانً  –األول 

 101الى ص  الرابع

 

 االختبار الفصلً الثانً

 

 ابرٌل 10 الموافقجب ر 5 الثالثاء درجة 02
الى  101الرابع من ص -السادس –الخامس 

 السابع  – 102ص 

             

 المشروع

 عمل المجموعات

 درجات 12
/ جماد الثانً 1آخر موعد للتسلٌم الخمٌس 

 / مارس12الموافق 
 

 

 الواجبات
  خالل الفصل الدراسً درجات 12

 

 االختبار النهائً
 جمٌع الفصول من األول الى األخٌر  درجة 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        تاٌتٛف١ك ٌٍج١ّع                                                                
 

                                                                                    
 


