
 

 !"تخطيط األمور المالية الشخصية"مساق في  مرحبًا بك

هذا المساق سيكون فرصة لكم حتى تقيموا أنفسكم في مجال تخطيط األمور المالية وسيساعدكم 
 .على إتخاذ القرارات واألفعال وتغييروا السلوكيات الضرورية لسيطرة على أموركم المالية

بناء موازنة تقديرية شخصية  وكيفية، التخطيط المالي وضرورتهأهمية  ستتعلم في هذا المساق
و سوف يتيح لك الفرصة  ،بطريقة عملية واالستفادة منها في تحقيق اهدافنا الشخصية والعائلية

و سوف تتعرف ايضا  ،واالبتعاد عن الصرف الزائد ةبطريقة عملي لتوفير واالدخارلمعرفة كيف يتم ا
كيفية التعامل مع المؤسسات المالية المختلفة و  أنواع القروض وكيفية التعامل معهاعلى 

 .لالستفادة منها

 

 

 

 



 :مخطط وجدول المساق

 المقَيمة اإلختبارات المواضيع المطروحة األسبوع

 األسبوع األول
 

نوفمبر  24:تاريخ اإلصدار   

  سنوات 10كيف تصبح مليونيرا في 
  لماذا تخطيط األمور المالية الشخصية

 مهم؟
 وضع األهداف 
  الميزانية  –مغهوم صافي ما تملك

 الشخصية
  مقابلة مع عائلة متوسطة )حالة عملية

 (الدخل
 لموازنة التقديريةالمالية الشخصيةا 
 صندوق الطوارئ 

 اختبار نهاية األسبوع األول
 ديسمبر 22 :أخر موعد تسليم

 األسبوع الثاني
  

 رديسمب 1 :تاريخ اإلصدار

 أهمية االدخار 
 أهمية التوقيت في االدخار 

 االدخار لهدف محدد
  نصائح عملية لالدخار و تحاشي

 الصرف الزائد
 االدخار لتملك مكان السكن 
 تقييم ذاتي عن تخطيط األمور المالية 

 

نهاية األسبوع الثاني اختبار   
ديسمبر 22 :أخر موعد تسليم  

 

 

 األسبوع الثالث
 

 رديسمب 8 :تاريخ اإلصدار

  القيمة الحالية و القيمة المستقبلية
 لدفعة واحدة

  القيمة الحالية و القيمة المستقبلية
 لدفعات دورية متساوية

  المعدل و الفترة للقيم الحالية احتساب
 و المستقبلية

  72قاعدة 
 االستثمار 

 

  اختبار نهاية األسبوع الثالث
 ديسمبر 22 :أخر موعد تسليم



  الرابعاألسبوع 

 رديسمب 15 :تاريخ اإلصدار

 

 

 االقتراض 
 واع القروضنأ 
 بطاقات االئتمان 
 ادارة المخاطر 

 

 اختبار نهاية األسبوع الرابع
ديسمبر 22 :أخر موعد تسليم  

 
 الدرجات والشهادات

يتم  .المساق إتمام ٪ أو أكثر لكي تتمكن من الحصول على شهادة50ينبغي عليك الحصول على
األخرى ضمن  التمارينال ُتحتسب  (.4-1األسابيع )احتساب الدرجات وفقًا الختبارات نهاية األسبوع 

 .النهائية درجاتك

 :األسبوعية المناقشات
، عامةباإلضافة إلى حلقة مناقشة ، على موضوع أو أكتر للمناقشة في المساقكل أسبوع  يحتوي

  .بالمساق أو إذا كان لديك مشكلة فنية حيث يمكنك طرح األسئلة المتعلقة


