


 

 

 األولاألسبوع 
20/08 /1444 
24/08 /1444 

  
 األسبوع الثان 

27/09 /1444 
01/09 /1444 

 األسبوع الثالث
04/09 /1444 
08/09 /1444 

 األسبوع الرابع 
11/09 /1444 
15/09 /1444 

 األسبوع الخامس
18/09 /1444 
22/09 /1444 

 

0 
 

 التهيئة 
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 بسوق العمل ؟   د ما لمقصو 
ح ماهية سوق العمل  •  شر

وصف كيفية تأثير القيم واألهداف عىل  •
 خيارات األشخاص للوظائف 

قييم ما يمكنك القيام به من أجل إعداد  ت •
 نفسك لسوق العمل 
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 كيف يؤثر التعليم عىل دخالك ؟ 

 والتدريب تحديد أنواع مختلفة من التعليم  •

ح العالقة بير  التعليم والمكاسب  •  شر
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 ما لمقصود بالعمل الحر ؟ 

 تحديد إيجابيا وسلبيات العمل الحر  •

تقييم ما إذا كنت تتمتع بالصفات الالزمة  •
  لتصبح رائد أعمال
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 ما مصادر الدخل المكتسب ؟ 

 تحديد أنواع الدخل المكتسب   •

ح إيجابيات وسلبيات مل نوع من أنواع  • شر
 الدخل المكتسب  
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 ما لمقصود باالحتياجات والرغبات ؟ 

 توضيح الفرق بير  االحتياجات و الرغبات  •
  تلبية   •

توضيح كيف تساعد الموارد المالية ف 
 االحتياجات والرغبات  
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 كيف تؤثر سلوكيات المستهلك عىل األسعار ؟ 
 تحديد األنواع المختلفة لسلوكيات المستهلك •

اء  •   الشر
ح أوجه االختالف بير  االقتصاد ف   شر

 و االستفادة المثىل 
 
 

 اختبار قصير   
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اء ؟  اتيجيات الشر  ما لمقصود باسير

تحديد إيجابيات وسلبيات التسوق   •
  أماكن مختلفة 

 بالمقارنة ف 
اء تحديد  • اتيجيات الشر  بعد ( –أثناء  -) قبل  اسير
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اء ؟   ما لمقصود بخطة الشر
 توضيح المقصود بتحمل المسؤولية المالية  •

اء   •  تحديد الخطوات الالزمة إلعداد خطة شر

 األسبوع السادس  
06/10 /1444 
07/10 /1444 

 األسبوع السابع 
10/10 /1444 
14/10 /1444 

 األسبوع الثامن
17/10 /1444 
21/10 /1444 

 األسبوع التاسع 
24/10 /1444 
28/10 /1444 

 األسبوع العاشر  
01/11 /1444 
05/11 /1444 
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 ما لمقصود بالتضخم ؟ 

ح التضخم وكيفية قياسه  •  شر

وصف كيفية تأثير التضخم عىل القوة  •
ائية    الشر

 
 

 
 

 

3-2 

انية ؟   ما لمقصود بإعداد المير 
انية الشخصية   •  تحديد الهدف من المير 

انية الشخصية  • ح كيفية إعداد المير   شر
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 ما طرائق حفظ السجالت ؟ 

وصف إيجابيات طرائق حفظ السجالت  •
ونية بالمقارنة مع اليدوية    اإللكير
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 ما لمقصود بالخطة المالية ؟ 

ح الهدف من الخطة المالية   •  شر

 تحديد الخطوات الالزمة إلعداد خطة مالية •
 

 

ة اختبار       نهاية الفير
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 ما الرابط بير  االدخار واالستثمار ؟ 

ح العالقة بير   •  االدخار واالستثمار شر
ات برنامج )زود األجيال( االدخاري •  وصف ممير 

ح كيف تساهم المدخرات واالستثمارات •  شر
وة      توفير األمان و الير
 ف 
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 ما منافع االستثمار ؟ 

 تحديد ثالثة منافع لالستثمار •
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 ما الفرص االستثمارية المتاحة لك ؟ 

ح أوجه االختالف بير   • االستثمار طويل شر
 االجل وقصير األجل 

 مقارنة مختلف خيارات االستثمار ومنافعها  •
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 كيف تحم  مواردك المالية ؟ 
  حماية مواردك المالية  •

  تساعدك ف 
 تحديد الطرائق التر

  حملة )خلك حريص(  •
ح النقاط الرئيسية ف   شر

 األسبوع الحادي عشر  
08/11 /1444 
12/11 /1444 

  عشر  
 األسبوع الثان 

15/11 /1444 
19/11 /1444 

 األسبوع الثالث عشر  
22/11 /1444 
26/11 /1444 

 األسبوع الرابع عشر 
29/11 /1444 
04/12 /1444 
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  يمكن الحصول عليها ؟ 
 ما أنواع االئتمان التر

 تحديد مختلف أنواع االئتمان   •
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 ؟  االئتمان وسلبياته   ت إيجابيا ما  

 تهاالئتمان وسلبيا تإيجابياتحديد  •
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كيف تحم  نفسك من شقة بطاقة االئتمان  
  ؟ 

 والغش االئتمان 

•    
  يجب اتباعها والتر

تحديد الخطوات التر
 يجب تجنبها لمنع شقة بطاقة االئتمان 

ح الخطوات  • الحظ الشخص أنه  اذا  المتبعةشر
 ضحية لشقة هوية أو بطاقة ائتمان  

 
 

 مراجعة عامة  
 

 مراجعة عامة  •

 
 

 االختبارات النهائية  
 

1444 


