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 )) اعرًاسج انخطح انرذسٌغٍح انغنٌٌح ((

 

 انرذسٌغً: اعى  نادٌح ييذي عثذ انقادس.  دو . 

Dr.nadia975@gmail.com ًانثشٌذ االنكرشًن: 

 اعى انًادج: االقرصاد انجضئً                                     

 :ميقشس انفص االقرصاد انجضئً                                                   

ًأٌ ٌطهعففٌا عهففى االعففظ ًانًثففاد   اقرصففاد انٌحففذاخعهففى ذعشٌففف انطهثففح 

انعايففح نيففزا انعهففى ًأٌ ٌرعشىففٌا عهففى انًشففكهح االقرصففادٌح ًيفففاىٍى  ا ففح 

 .انٌحذاخ االقرصادٌحًعًم تاننظشٌح االقرصادٌح انجضئً ينيا ًانكهً 

 ج:أىذاف انًاد

ذعشٌفف عهفى االقرصفاد ً فشت انرحهٍفم  االقرصفاد انجضئفًعٍرناًل يٌضفٌ  

االقرصففادي ًانًشففكهح االقرصففادٌح ً صائصففيا كفصففم أًل ًانفصففم ان ففانً 

انطهففة ًانعففشل ًانفصففم ان انفف  االنرففاف ًانركففانٍف ًاالٌففشاداخ ًانفصففم 

انشاتففع االعففٌات ىًٍففا جففاا انفصففم انخففايظ اننقففٌد ًانًصففاسف ًانرجففاسج 

                                    انخاسجٍح .                          

انرفا ٍم االعاعٍح 

 ج:نهًاد

 ح:انكرة انًنيجٍ االقرصاد انجضئً نطاست انعكٍهً

 ًكراب االقرصاد يحًٌد يحًذ داغشذأنٍف انذكرٌس االقرصاد انجضئً 

  انجضئً ذانٍف 
 ح:انًصادس انخاسجٍ

االيرحاٌ 

 اننيائً
 انًخرثشاخ

 انكٌسط

 ان انً

 انكٌسط

 األًل

 انكٌسط

 انذساعً

 انذسجح %46 %46 - %66

 

 :انكٌسطذقذٌشاخ 

 :حيعهٌياخ إضاىٍ 

 

  

 

mailto:Dr.nadia975@gmail.com
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 انذساعً األًل انكٌسط – جذًل انذسًط األعثٌعً                    
 

 انراسٌخ انًاده اننظشٌح حٍهانًاده انعً انًالحظاخ

 
ٌ
عث
أل
 ا

 1 الاس بوع الاول   يفاىٍى اعاعٍح ىً عهى االقرصاد  

 2 الاس بوع الثاين انطهة                         

 3 الاس بوع الثالث انًشًناخ  

الرابعالاس بوع  انعشل    4 

 5 الاس بوع اخلامس  ذٌاصٌ انعشل ًانطهة  

 6 الاس بوع السادس  عٍاعاخ اقرصادٌح  

 7 الاس بوع السابع نظشٌاخ انًغريهك  

 8  ايرحاٌ انشيش األًل         

التاسعالاس بوع  نظشٌح انًنفعح ًينحنٍاخ انغٌاا    9 

 هة انًغريهك ًذغٍشاخ  ط   

 انًٍضانٍح
 16 الاس بوع احلادي عرش

عرش الثاين الاس بوع عٍاعاخ اقرصادٌح    11 

 12  الثالث عرش الاس بوع نظشٌح االنراف  

رابع عرشالاس بوع ال ينحنٍاخ انغٌاا انًنرج    13 

نظشٌح  ذٌاصٌ انًنرج حغة  

 ينحنٍاخ انغٌاا

اخلامس عرشالاس بوع   14 

انشيش ان انًايرحاٌ      15 
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 انذساعً ان انً انكٌسط – جذًل انذسًط األعثٌعً                                  

 

حانًادج اننظشٌ حٍهانًادج انعً انًالحظاخ  انراسٌخ 

 
ٌ
عث
أل
 ا

 1  الاول الاس بوع انركانٍف  

 2 الاس بوع الثاين  االنراف تانركانٍفعالقح   

 3 الاس بوع الثالث االٌشاداخ                

 4 الاس بوع الرابع االعٌات االقرصادٌح  

 5 الاس بوع اخلامس عٌت االحركاس   

 6 الاس بوع السادس  انغٍاعاخ االقرصادٌح  

عٌت انًناىغح االحركاسٌح   

 ًانرٌاصٌ ىٍو 
 7 الاس بوع السابع

 8  ايرحاٌ   

 9 الاس بوع الثامن عٌت احركاس انقهح   

 16 الاس بوع التاسع ذطثٍقاخ اقرصادٌح  

 11 الاس بوع العارش ذطثٍقاخ اقرصادٌح  

انطهة ًانعشل نخذياخ عٌايم   

 االنراف
 12 الاس بوع احلادي عرش

ذحذٌاخ اععاس  ذياخ عٌايم   

 االنراف
 13 الاس بوع الثاين عرش

انرٌاصٌ انعاو نظشٌح    14 الاس بوع الثالث عرش 

 15 الاس بوع الرابع عرش اقرصادٌاخ انشىاىٍح  

 16 الاس بوع اخلامس عرش ايرحاٌ   

 

 ذٌقٍع األعرار:                                                              ذٌقٍع انعًٍذ:
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