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الربنـــامج اإلقتصـادي
Arabiska

البرنامج االقتصادي هو برنامج
تحضيري للدراسة في المعاهد
العليا ويؤدي إلى امتحان تحضيري
للمعاهد العليا.

يتوجه الربنامج االقتصادي إىل من يريد دراسة العلوم االجتامعية وخاصة االقتصاد والحقوق .كام يتوجه
الربنامج أيضاً إىل من يريد أن يتعلم كيفية تأسيس الرشكات وإدارتها وتطويرها.
تعترب هذه الدراسة القاعدة األساسية ملتابعة الدراسة يف االقتصاد والحقوق وغريها من مجاالت العلوم
االجتامعية يف املعاهد العليا.

اختصاصان مختلفان
االقتصاد
• حيث تتعلم عن مجاالت اقتصاد الرشكات ،مثل التسويق ،الكشوف الحسابية ،الحسابات ،القيادة
والتنظيم .وتتعلم كيف تؤسس رشكة وتديرها.
احلقوق
• حيث تتعلم عن أهمية النظام القضايئ يف املجتمع وكيفية تأثره بالقانون الدويل .وتط ِّور مقدرتك عىل
تحليل املشاكل القانونية وتقييمها.
ما تتعلمه في هذا البرنامج
تط ِّور معارفك يف اقتصاد املجتمع ،اقتصاد الرشكات ،تأسيس الرشكات وتسيريها ،الحقوق ،التاريخ وعلم
النفس .وتدرس العالقات االقتصادية يف املجتمع ،والتجارة بني الدول ،ودور الرشكات ومسؤولياتها يف
حل مشاكل الرشكات .وتصبح عىل دراية بطريقة الناس يف التفكري واإلحساس
عامل العوملة .وتتعلم طرق ّ
والتعامل والتفاعل مع اآلخرين .وتتعلم عن أهمية النظام القضايئ يف املجتمع الدميقراطي وتدرك أن
قوانيننا تتأثر بالقانون الدويل .وتط ِّور مقدرتك عىل تحليل املشاكل القانونية وتقييمها.
محتوى البرنامج
يتضمن الربنامج االقتصادي املواد املشرتكة يف املرحلة الثانوية :اللغة اإلنكليزية ،التاريخ ،الرياضة والصحة،
الرياضيات ،العلوم الطبيعية ،الديانة ،الدراسات االجتامعية ،اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة
ثانية .ويف الربامج التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا تدرس دورات نظرية أكرث مام تدرسه يف الربامج
املهنية.
املواد املمي ِّـزة املشرتكة يف الربنامج هي :اقتصاد الرشكات ،الحقوق ،اللغات الحديثة وعلم النفس.
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الربنامج االقتصادي
وتتاح لك الفرصة يك تتخصص وتتعمق أكرث يف الربنامج .وهذا ما يسمى التع ّمق يف الربنامج .وقد يكون ذلك
من خالل مواد مثل :الفلسفة ،الجغرافيا ،التواصل الغرافييك ،القيادة والتنظيم ،الرياضيات ،التواصل من
خالل الوسائط ،اللغات الحديثة ،علم النفس وعلم االجتامع .اسأل املدرسة عام تقدمه من مواد متعمقة.
كام أن هناك خيارا ً فردياً ميكنك أن تختار مبوجبه ما تريد دراسته .اسأل املدرسة عن الدورات املتوفرة
لديها.
أشكال العمل
يف هذا الربنامج تبحث عن املعلومات وتحللها وتق ّيمها بأسلوب ناقد للمصادر .وتنطلق يف ذلك من
مشكالت تتعلق باملجتمع وبالرشكات ومشكالت قانونية تقوم بحلها إما وحدك أو مع اآلخرين .وتط ِّور
مقدرتك عىل التفكري من منظورات مختلفة وتستنبط النتائج وتقدم الحجج انطالقاً من مفاهيم ونظريات
ومناذج مركزية.
وتتدرب عىل منهجة نتائجك وعرضها بطرق علمية أمام مجموعة مستهدفة محددة.
مشروع التخرج من الثانوية
يف نهاية الربنامج االقتصادي سوف تقوم مبرشوع للتخرج من الثانوية .حيث تقوم بصياغة قضية ما،
وتخطط لعمل كبري وتنفذه وتق ّيمه انطالقاً من املجاالت املعرفية الهامة يف الربنامج.
ما ينبغي أن تفكر فيه
إذا كنت تريد الحصول عىل أهلية خاصة تخ ّولك لدراسة معينة يف املعاهد العليا فمن املهم أن تخطط
دراساتك .من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة يف
املعاهد العليا.
يحق لك دامئاً ،ضمن الخيار الفردي ،أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.

