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 302ق التصبد هبوشولومشس الوىضىػبث البحثُت 

  ( ختوبػُتاللتصبدَت واالؼلىم االبشًبهح )  لثالوستىي الثب

 2012/2020الفصل الذساسٍ الثبًٍ 

 الىلوبث الذالت البحث م

االستهالن وأحذ هتغُشاث االلتصبد الىلٍ  1

 وتأثُشٍ ػلً الذخل المىهٍ.

االستهالن، االدخبس، الؼىاهل الوىضىػُت 

والزاتُت الوحذدة لالستهالن، دالت االستهالن، 

 الوُل الحذٌ لالستهالن، الؼاللت بُي الذخل

 المىهٍ واالستهالن.

 أهوُت االستثوبساث فٍ الومتصذ المىهٍ للذولت. 2

أًىاع االستثوبس، ػاللت االستثوبس بسؼش الفبئذة، 

هضبػف االستثوبس، الؼاللت بُي الذخل المىهٍ 

 واالستثوبس.

أهوُت الٌمىد فٍ االلتصبد ودوسهب فٍ تحذَذ  3

 ػولُت التىاصى فٍ الومتصذ.

ب، أًىاع الٌمىد، وظبئف ًشأة الٌمىد وتطىسه

 الٌمىد.

دوس البٌىن فٍ إداسة الومتصذ المىهٍ وتؼظُن  4

 الٌبتح والذخل المىهٍ.

أًىاع البٌىن، وظبئف البٌىن التدبسَت، وظبئف 

البٌىن الوشوضَت، أدواث السُبست الٌمذَت التٍ 

َتبؼهب البٌه الوشوضٌ وتأثُشهب ػلً هتغُشاث 

اتبؼهب البٌه الومتصذ المىهٍ، اِلُبث التٍ 

الوشوضٌ الوصشٌ فٍ إداسة األصهت الحبلُت 

 لاللتصبد فٍ ظل اًتشبس وببء وىسوًب.

 

5 
الىضغ الشاهي لوؼذالث التضخن فٍ الومتصذ 

الوصشٌ وتأثشهب بأصهت اًىوبش حشوت االلتصبد 

 الٌبشئت ػي تفشٍ وببء وىسوًب.

التؼشَف الؼبم للتضخن، أًىاع التضخن، طشق 

اِثبس االلتصبدَت واالختوبػُت لُبط التضخن، 

للتضخن، سُبسبث ػالج التضخن، هؤششاث 

 التضخن فٍ هصش.

6 
األدواث الحىىهُت وتأثُشهب ػلً خبًبٍ الؼشض 

الىلٍ والطلب الىلٍ فٍ الومتصذ ودوسهب فٍ 

 تحمُك التىاصى.

الضشائب، االًفبق الؼبم، الوٌح والهببث 

واإلػبًبث، هضبػف الضشائب، هضبػف 

ق الؼبم، هضبػف الوٌح والهببث االًفب

واالػبًبث، تأثُش ول هتغُش ػلً لُوت الذخل 

 المىهٍ.

السُبسبث االلتصبدَت الوٌبسبت لوىاخهت  7

 األصهبث االلتصبدَت ًتُدت وببء وىسوًب.

السُبسبث الٌمذَت، أدواث السُبست الٌمذَت، 

السُبسبث الوبلُت، أدواث السُبست الوبلُت، 

األدواث لىال السُبستُي ػلً تأثُش ول أداة هي 

الومتصذ، األدواث التٍ َوىي االػتوبد ػلُهب 

 لوىاخهت االصهت االلتصبدَت للفُشوط.
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الفدىاث االًىوبشُت والفدىاث التضخوُت  8

 ووُفُت ػالخهب.

هفهىم الفدىة التضخوُت، أسبببهب، األدواث 

الوؤثشة فٍ الخشوج هٌهب، هفهىم الفدىة 

األدواث الوؤثشة فٍ  االًىوبشُت، أسبببهب،

الخشوج هٌهب، فبػلُت السُبسبث الوبلُت 

والٌمذَت فٍ ول حبلت هٌهوب. هي وخهت ًظشن هب 

 هٍ السُبست األًسب للتؼبهل هغ األصهت الحبلُت؟


