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 :اهليكل العام للربانمج 
 الدراسيةيار املقررات خ 

o ( وحدة 30عدد الوحدات املطلوبة )على النحو التايل:متضمنة املشروع البحثي  تدريسية 
 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات
 وحدة تدريسية( 27) (9) مقررات إجبارية

 ( وحدة تدريسية3) (1) املشروع البحثي 
 ( وحدة تدريسية30) (10) اجملموع

 
 لربانمجلالدراسية  اخلطة 
o  املستوى األول 

 التقييم نوع النشاط عدد الوحدات التدريسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 مفاهيم االقتصاد األساسية قصدت 501 1
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 املال واألعمال املصرفية قصدت 502 2
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 والتحول اهليكليالتنمية االقتصادية  قصدت 503 3

 ( وحدة تدريسية9) اجملموع
o  الثايناملستوى  

 التقييم نوع النشاط عدد الوحدات التدريسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  حيسب ابملعدل نظريةحماضرة  (0+3) 3 اقتصادايت السياسة العامة قصدت 504 1
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 حتليل االقتصاد السعودي قصدت 505 2
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 أدوات التحليل االقتصادي قصدت 506 3

 ( وحدة تدريسية9) اجملموع
o  الثالثاملستوى  

 التقييم نوع النشاط عدد الوحدات التدريسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 االقتصاد السلوكي قصدت 507 1
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 االقتصاد الدويل واألسواق العاملية قصدت 508 2
  حيسب ابملعدل نظريةحماضرة  (0+3) 3 مواضيع خمتارة يف االقتصاد قصدت 509 3

 ( وحدة تدريسية9) اجملموع

 وزارة التعليم
 جامعة امللك سعود

 عمادة الدراسات العليا
 

 إدارة األعمالكلية 
 االقتصادقسم 
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o  واملستوايت الالحقة الرابعاملستوى  

 التقييم نوع النشاط عدد الوحدات التدريسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  جناح ورسوب مشروع (6+0) 3 مشروع حبث  قصدت 599 1
 تدريسية ( وحدات3) اجملموع
 ( وحدة تدريسية30) اإلمجايل

 
  صف مقررات الربانمجو 

 (0+3) 3 مفاهيم االقتصاد األساسية قصدت 501
تعميزززززر املعرفزززززة للمفزززززاهيم االقتصزززززادية األساسزززززيةع علزززززى سزززززبيل املثزززززال: التعزززززر  علزززززى فزززززروع االقتصزززززاد الر يسززززززة يركززززز  هزززززلا امل زززززرر علزززززى 

وهززززززي االقتصززززززاد اد  ززززززي واالقتصززززززاد الكلززززززيع مفنيززززززومي العززززززرا والطلززززززب كيلسززززززا  لل ززززززوان  االقتصززززززادية امل تلفززززززةع النززززززات  ا لززززززي ا  ززززززايلع 
تكلفزززززززة الفريزززززززة البديلزززززززةع النزززززززدرةع املنفعزززززززة ا ديزززززززةع اليزززززززةع دورة األعمزززززززال الت اريزززززززةع معزززززززدل النمزززززززوع التضززززززز مع أسزززززززعار الفا زززززززدةع السياسزززززززة امل

 وغريها من املفاهيم االقتصادية. الرفاه االقتصاديع االستدامةع االختيارع الكفاءةع
 (0+3) 3 املال واألعمال املصرفية قصدت 502

والبنزززززوك املرك يززززززة والسياسززززززات الن ديززززززةع والتطززززززورات يف الصززززززناعة املاليززززززة  يتنزززززاول امل ززززززرر دور املززززززال والن ززززززود واألسززززززواق وامل سسززززززات املاليززززززة
ابلزززززززنظم الن ديزززززززة مبزززززززا يف ملزززززززي  ريززززززز   ا  (. ويُعززززززز  امل زززززززرر أيضزززززززFintechمبزززززززا يف ملزززززززي العمززززززز(ت الرقميزززززززة )ا لك ونيزززززززة( والت نيزززززززة املاليزززززززة )

 سياسات الن دية وأدواهتا ودورها يف االقتصاد ا لي والعاملي.  ووظا ف الن ود وامل سسات واألسواق املاليةع والبنوك املرك يةع وحتليل ال
 (0+3) 3 التنمية االقتصادية والتحول اهليكلي قصدت 503

يتنززززززاول امل ززززززرر قضززززززااي يف االياهززززززات الر يسززززززة وا ديثززززززة للتنميززززززة االقتصززززززاديةع واسزززززز اتي يات  ززززززام  التنميززززززة والنمززززززو االقتصززززززاديع ودور 
الت زززززل يف التنميزززززة والتحزززززول اهليكلزززززي. كمزززززا ي زززززدن ا  زززززا ر عزززززن االخت(فزززززات بززززز  البلزززززدا  يف التكزززززوين ال طزززززاعيع وتزززززوفري التكنلوجيزززززا والت يزززززري 

األطززززززر امل تلفززززززة لشززززززرح ال ززززززو  االقتصززززززادية الكامنززززززة وراء التحززززززول اهليكلززززززي. ومناقشززززززة الع بززززززات والصززززززعوابت الزززززز  حتززززززول دو  تعززززززرا بعزززززز  
 تاجات بشيل  ملي من خ(ل األدلة الت ريبية ا ديثة.البلدا  هللا التحول والتويل إىل استن

 (0+3) 3 اقتصادايت السياسة العامة قصدت 504
حتلززززل اقتصززززادايت السياسززززة العامززززة أةززززر السياسززززة العامززززة علززززى اصززززيك املززززوارد وتوييززززع الززززدخل يف االقتصززززاد. ويركزززز  امل ززززرر علززززى كيفيززززة 

الت زززززريب وتطبي نيزززززا علزززززى اموعزززززة واسزززززعة مزززززن املواضزززززيع مثزززززل: التنظزززززيم االقتصزززززاديع اسزززززت دان أدوات االقتصزززززاد اد  زززززي خصويزززززا  والتحليزززززل 
وا يززززززز(ح الضزززززززريبع وتوييزززززززع الزززززززدخل وبزززززززرام  الرعايزززززززة االجتماعيزززززززةع والزززززززديو  ا كوميزززززززةع والضزززززززما  االجتمزززززززاعيع والتزززززززيلم  ضزززززززد البطالزززززززةع 

واضززززززيع مززززززع ال كيزززززز  علززززززى ال ضززززززااي الراهنززززززة واألحززززززدا  والتززززززيلم  الصززززززحيع و زززززز و  الرايضززززززةع ومواضززززززيع اقتصززززززادايت األسززززززرةع وغريهززززززا مززززززن امل
 ادارية.

 (0+3) 3 حتليل االقتصاد السعودي قصدت 505
امل ززززززرر األداء الكلززززززي ل(قتصززززززاد السززززززعوديع ويسززززززت دن أدوات االقتصززززززاد الكلززززززي لتحليززززززل هيكززززززل االقتصززززززاد السززززززعودي ويعطززززززي  يتنززززززاول

عامزززززة نظززززرة تفصزززززيلية للنززززات  ا لزززززي ا  ززززايل يف الفززززز ات التار يزززززة امل تلفززززة ابسزززززت دان البيززززا ت ا  ي يزززززة. كمزززززا يسززززل  الضزززززوء علززززى املي انيزززززة ال
والعزززززرا مزززززن الزززززنف  وتوقعزززززات السزززززوق العزززززامليع الت زززززارة اتارجيزززززةع السزززززكا  وال زززززو  العاملزززززة ومعزززززدالت البطالزززززةع للدولزززززةع األسزززززعار والطلزززززب 

راحززززززل تطززززززور االقتصززززززاد ن وبراانيززززززا امل تلفززززززة. وي سززززززم م2030التضزززززز م واألسززززززعار وتكززززززاليف املعيشززززززةع ال طززززززاع السززززززياحيع ور يززززززة اململكززززززة 
  (ن.2030-2016(نع ومرحلة ر ية اململكة )2014-1970التنموي ) مها: مرحلة الت طي  مرحلت  ر يست إىل  السعودي
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 (0+3) 3 أدوات التحليل االقتصادي قصدت 506
حتليزززززززززل البيزززززززززا ت لتحليزززززززززل ع ويسزززززززززت دن أحزززززززززد  بزززززززززرام  ينيزززززززززد  هزززززززززلا امل زززززززززرر إىل تعلزززززززززيم أدوات وت نيزززززززززات ا حصزززززززززاءات التطبي يزززززززززة

ويززززززتم دراسززززززة البيززززززا ت ا  ي يززززززة وال ززززززوة ا سززززززابية . اح افيززززززة واضززززززحة ومزززززز ةرة الع(قززززززات بزززززز  املت ززززززريات االقتصززززززادية وعززززززرا النتززززززا   بطري ززززززة
أفضزززززل املمارسزززززات يف ازززززال حتليزززززل وعزززززرا يشزززززمل تطبيزززززر و  .للكشزززززف عزززززن األ زززززا ا االياهزززززات وفحزززززك الع(قزززززات بززززز  املت زززززريات امل تلفزززززة

ال كيززززز  علزززززى التطبي زززززات العمليزززززة يف حتليزززززل البيزززززا ت  البيزززززا ت ازززززا يسزززززاعد يف يزززززنع ال زززززرار االقتصزززززادي الفعزززززال ال زززززا م علزززززى البيزززززا ت. ويزززززتم
 االقتصادية لإلجابة على األسئلة االقتصادية املنيمة.

 (0+3) 3 االقتصاد السلوكي قصدت 507
السززززززززلوكي ةززززززززورة يف االقتصززززززززاد مززززززززن خزززززززز(ل اسززززززززتبدال  االقتصززززززززاد أحززززززززد ع إم هززززززززلا امل ززززززززرر التطززززززززورات ا ديثززززززززة يف االقتصززززززززاد يعكزززززززز 

اهلزززززززد  العلمزززززززي حيزززززززث يكمزززززززن االف اضزززززززات ال ياسزززززززية للع (نيزززززززة املثاليزززززززة واملصزززززززلحة اللاتيزززززززة ببزززززززدا ل أكثزززززززر واقعيزززززززة مزززززززن الناحيزززززززة النفسزززززززية. 
طبيززززززر الززززززر   السززززززلوكية علززززززى النمززززززام  االقتصززززززادية السززززززلوكية وت امل ززززززرر يعتمززززززدو . فنيززززززم كيفيززززززة تصززززززر  النززززززا  ابلفعززززززل يفل(قتصززززززاد السززززززلوكي 

  .  ال درة على التنب  وفنيم الظواهر حتسمن أجل  العامةعلى السياسات 
 (0+3) 3 االقتصاد الدويل واألسواق العاملية قصدت 508

ينيزززززد  امل زززززرر إىل فنيزززززم قزززززو  العوملزززززةع ويتنزززززاول املشزززززنيد ادديزززززد يف االقتصزززززاد الزززززدويل ويكشزززززف عزززززن ت زززززري  املفزززززاهيم يف هزززززلا الفزززززرع املنيزززززم 
كمزززززا األيمزززززات املاليزززززة يف العزززززا .   وأتةزززززريمزززززن فزززززروع علزززززم االقتصزززززاد. ويُعززززز  امل زززززرر ابل زززززوان  الززززز  ت رهزززززا املنظمزززززات الدوليزززززة متعزززززددة األطزززززرا ع 

وفر األطزززززززر يزززززززو ااي والع(قزززززززات العامليزززززززةع ويتعمزززززززر لفنيزززززززم اسززززززز اتي ية العمزززززززل يف سزززززززوق األعمزززززززال العامليزززززززة يف الوقززززززز  ا اضزززززززر. ال ضززززززز ينزززززززاق 
كيززززززف أيززززززبح  الع(قززززززات وا دارة للمنظمززززززات متعززززززددة ادنسززززززيات مززززززع خمتلززززززف البلززززززدا  املضززززززيفة أكثززززززر وأكثززززززر أمهيززززززة يف امل تلفززززززة لشززززززرح  

 . االقتصاد العاملي اليون
 (0+3) 3 ضيع خمتارة يف االقتصادموا قصدت 509

مززززززن سززززززنة  االقتصززززززادية فينيززززززا املوضززززززوعات فاالقتصززززززادع واتلززززززخمتززززززارة يف  وقززززززراءات ون ا ززززززات دراسززززززة معم ززززززة ملواضززززززيع ززززززتك امل ززززززرر ب
املوضززززززوعات املسززززززت دة   وف ززززززا  للبحززززززو  والدراسززززززات ا ديثززززززة وال ضززززززااي الراهنززززززة واألحززززززدا  املسززززززت دة. ويززززززتم االختيززززززار مززززززن بزززززز  إىل أخززززززر 

والتطزززززورات االقتصزززززاديةع ويزززززتم تناوهلزززززا مزززززن خززززز(ل املناقشزززززة والتحليزززززل مزززززع التيلكيزززززد علزززززى األدوات التحليليزززززة األكثزززززر حداةزززززة ملواجنيزززززة حتزززززدايت 
 تع يدا .  رالسياسات ا الية األكث

 (6+0) 3 مشروع حبث  قصدت 599
اسززززززتنادا  إىل اتززززززنة املكتسززززززبة مززززززن الززززززن م ع ومززززززا ترتززززززب مززززززن دمزززززز  للمفززززززاهيم واملعرفززززززة واألدوات التحليليززززززة خزززززز(ل الفصززززززول الدراسززززززية 

بحززززززث. ويُعززززززدل املشززززززروع متطلزززززززب أساسززززززي السززززززتكمال الززززززن م  بشززززززكل  ززززززا يع ويتنززززززاول أحززززززد  ال ضزززززززااي الالث(ةززززززةع يززززززتم إعززززززداد مشززززززروع 
صززززززززاد ا لززززززززي أو االقليمززززززززي أو الززززززززدويل. و كززززززززن دراسززززززززة بعزززززززز  املواضززززززززيع املسززززززززتمدة مززززززززن اززززززززال العمززززززززل املعايززززززززرة مات التززززززززيلةري علززززززززى االقت

 للممارس . 
 
 

 
 
 


