
  كتبي

*العمل للقائمين علىجميع الحقوق محفوظة *  



                     نظام مقررات    2ةـــالعلوم اإلداريمادة ع منهج ــخطـة توزي                
             هـ1440 -هـ  1439للعادم الدراسي  :                                                         

                                       

 المدرسة:................................................... قائد                            المادة :.........................................        معلم                                     

 األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول
 ( 2/6ـــــ   28/5)  ( 25/5ـــــ    21/5)  ( 18/5ـــــ    14/5)  ( 11/5ـــــ    7/5)  ( 4/5ـــــ    30/4) 

 اللقاء التعريفي 
 مفاهيم اقتصادية عامة(1الوحدة )

 تعريف االقتصاد -1
 االقتصاد الجزئي والكلي -2
 السلع والخدمات واألسواق -3

 

 مفاهيم اقتصادية عامة
 تابع السلع والخدمات واألسواق -1

 تابع السلع والخدمات واألسواق-2

 تابع السلع والخدمات واألسواق-3

 تابع السلع والخدمات واألسواق-4

 

 المشكلة االقتصادية :(2الوحدة)
 الحاجات اإلنسانية -1

 تابع الحاجات اإلنسانية-2

 الموارد االقتصادية -3

 المشكلة االقتصادية -4
 االقتصاديةالنظم  -5

 

 المشكلة االقتصادية :

 النظم االقتصادية)الرأسمالي( -2

 النظم االقتصادية)االشتراكي( -3

 النظم االقتصادية)اإلسالمي( -4
 

 العرض والطلب :(3الوحدة)
 الطلــــــب -1

 تابع الــطلـــــب-2

 الـــعرض -3

 تابع الـــــعرض -4
 توازن السوق-5

 
 األسبوع العاشر األسبوع التاسع األسبوع الثامن السابعاألسبوع  األسبوع السادس

 ( 7/7ـــــ  3/7) ( 30/6ــــ   26/6)   ( 23/6ـــــ  19/6)  ( 16/6ـــــ   12/6)  ( 9/6ــــ   5/6) 

 العرض والطلب :
 تابع توازن السوق -1

 السوقمرونة  -2

 السوقتابع مرونة  -3

 تابع مرونة الـسوق -4
 مرونة العرض -4

 العرض والطلب :
 تابع مرونة العرض -1

 تابع مرونة العرض-2

 تطبيقات على الطلب والعرض -3

 تطبيقات على الطلب والعرض -4
  

الناتج القومي والدخل (4)الوحدة
 القومي :

 الناتـــج القـــومي -1

 تابع لناتج القومي-2

 الـــدخل القـــومي -3

 تابع الـدخل القومي -4
 تطبيقات-5

 القومي والدخل القومي :الناتج 
 التوازن في االقتصاد القومي -1

 تابع التوازن في االقتصاد القومي-2

 تابع التوازن في االقتصاد القومي -3

 نشاط -4
 تطبيقات-5

 التجارة الدولية :(5الوحدة)
 التجارة الدولية -1

 تابع التجارة الدولية -2

 ميزان المدفوعات -3

 تابع ميزان المدفوعات -4
 نشــاط-5

 األسبوع الخامس عشر األسبوع الرابع عشر األسبوع الثالث عشر األسبوع الثاني عشر األسبوع الحادي عشر
 ( 13/8ـــــ  9/8) ( 6/8ـــــ  2/8) ( 28/7ـــــ  24/7)  ( 21/7ـــــ  17/7) ( 14/7ـــــ  10/7)    

 التجارة الدولية :
 سـعر لصرف -1

 العالميةمنظمة التجارة  -2

 تابع منظمة التجارة العالمية -3

 

 المشكالت االقتصادية :(6الوحدة)
 التضخم -1

 تابع التضخم -2

 تابع التضخم -3

 نشـــاط -4
 تطبيقــات-5

 المشكالت االقتصادية :
 الركود االقتصادي -1

 تابع لركود االقتصادي -2

 تابع لركود االقتصادي -3

 نشـــاط -4
 تطبيقــات-5

 االقتصادية : المشكالت
 البـطالــة -1

 تابع لبطالــة -2

 تابع لبطالــة -3

 نشـــاط -4
 تطبيقــات-5

 المشكالت االقتصادية :
 الفقـــــر -1

 تابع لفقــــر -2

 تابع لفقــــر -3

 نشـــاط -4
 مراجعة الوحدة -5

 عشرسابع األسبوع الو   عشر سادساألسبوع ال
 ( 27/8 ـــــ 23/8) ( 20/8ـــــ  16/8)

 
 الثانياختبارات الفصل الدراسي 

 


