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  204ق إلتصبد وًٌٍّمشس اٌّىضىػبث اٌبحثُت 

 ( بشٔبِح إداسة األػّبي اٌضساػُت)  اٌّستىي اٌثبًٔ

 2012/2020اٌفصً اٌذساسٍ اٌثبٍٔ 

 اٌىٍّبث اٌذاٌت اٌبحث م

االستهالن وأحذ ِتغُشاث االلتصبد اٌىٍٍ  1

 وتأثُشٖ ػًٍ اٌذخً اٌمىٍِ.

االستهالن، االدخبس، اٌؼىاًِ اٌّىضىػُت 

واٌزاتُت اٌّحذدة ٌالستهالن، داٌت االستهالن، 

اًٌُّ اٌحذٌ ٌالستهالن، اٌؼاللت بُٓ اٌذخً 

 واالستهالن.اٌمىٍِ 

 أهُّت االستثّبساث فٍ اٌّمتصذ اٌمىٍِ ٌٍذوٌت. 2

أٔىاع االستثّبس، ػاللت االستثّبس بسؼش اٌفبئذة، 

ِضبػف االستثّبس، اٌؼاللت بُٓ اٌذخً اٌمىٍِ 

 واالستثّبس.

أهُّت إٌمىد فٍ االلتصبد ودوسهب فٍ تحذَذ  3

 ػٍُّت اٌتىاصْ فٍ اٌّمتصذ.

إٌمىد، وظبئف  ٔشأة إٌمىد وتطىسهب، أٔىاع

 إٌمىد.

دوس اٌبٕىن فٍ إداسة اٌّمتصذ اٌمىٍِ وتؼظُُ  4

 إٌبتح واٌذخً اٌمىٍِ.

أٔىاع اٌبٕىن، وظبئف اٌبٕىن اٌتدبسَت، وظبئف 

اٌبٕىن اٌّشوضَت، أدواث اٌسُبست إٌمذَت اٌتٍ 

َتبؼهب اٌبٕه اٌّشوضٌ وتأثُشهب ػًٍ ِتغُشاث 

اٌبٕه اٌّمتصذ اٌمىٍِ، اٌُِبث اٌتٍ اتبؼهب 

اٌّشوضٌ اٌّصشٌ فٍ إداسة األصِت اٌحبٌُت 

 ٌاللتصبد فٍ ظً أتشبس وببء وىسؤب.

 

5 
اٌىضغ اٌشاهٓ ٌّؼذالث اٌتضخُ فٍ اٌّمتصذ 

اٌّصشٌ وتأثشهب بأصِت أىّبش حشوت االلتصبد 

 إٌبشئت ػٓ تفشٍ وببء وىسؤب.

اٌتؼشَف اٌؼبَ ٌٍتضخُ، أٔىاع اٌتضخُ، طشق 

االلتصبدَت واالختّبػُت لُبط اٌتضخُ، اِثبس 

ٌٍتضخُ، سُبسبث ػالج اٌتضخُ، ِؤششاث 

 اٌتضخُ فٍ ِصش.

6 
األدواث اٌحىىُِت وتأثُشهب ػًٍ خبٔبٍ اٌؼشض 

اٌىٍٍ واٌطٍب اٌىٍٍ فٍ اٌّمتصذ ودوسهب فٍ 

 تحمُك اٌتىاصْ.

اٌضشائب، االٔفبق اٌؼبَ، إٌّح واٌهببث 

واإلػبٔبث، ِضبػف اٌضشائب، ِضبػف 

، ِضبػف إٌّح واٌهببث االٔفبق اٌؼبَ

واالػبٔبث، تأثُش وً ِتغُش ػًٍ لُّت اٌذخً 

 اٌمىٍِ.

اٌسُبسبث االلتصبدَت إٌّبسبت ٌّىاخهت  7

 األصِبث االلتصبدَت ٔتُدت وببء وىسؤب.

اٌسُبسبث إٌمذَت، أدواث اٌسُبست إٌمذَت، 

اٌسُبسبث اٌّبٌُت، أدواث اٌسُبست اٌّبٌُت، 

ٌىال اٌسُبستُٓ ػًٍ تأثُش وً أداة ِٓ األدواث 

اٌّمتصذ، األدواث اٌتٍ َّىٓ االػتّبد ػٍُهب 

 ٌّىاخهت االصِت االلتصبدَت ٌٍفُشوط.
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اٌفدىاث االٔىّبشُت واٌفدىاث اٌتضخُّت  8

 ووُفُت ػالخهب.

ِفهىَ اٌفدىة اٌتضخُّت، أسبببهب، األدواث 

اٌّؤثشة فٍ اٌخشوج ِٕهب، ِفهىَ اٌفدىة 

اٌّؤثشة فٍ  االٔىّبشُت، أسبببهب، األدواث

اٌخشوج ِٕهب، فبػٍُت اٌسُبسبث اٌّبٌُت 

وإٌمذَت فٍ وً حبٌت ِٕهّب. ِٓ وخهت ٔظشن ِب 

 هٍ اٌسُبست األٔسب ٌٍتؼبًِ ِغ األصِت اٌحبٌُت؟


