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 دور المغة العربية في نشر البحوث االقتصادية

بألمانيامراجعة مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ   

 جابر حسين أبو جامع

 وزارة التربية و التعميم العالي 

  مجمس البحث العممي

فمسطين-غزة  

     gabernew@yahoo.com بريد الكتروني:   

 ممخص

تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم مساىمة المغة العربية في نشر البحوث االقتصادية عمى المستوى الدولي من 
بألمانيا، والذي ينشر البحوث بكل مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ خالل استقصاء تجربة 

تستخدم الدراسة منيجًا تحميميًا وصفيًا يرتكز عمى تحميل المحتوى ليذه البحوث، لمعرفة مدى تغطيتيا . المغات
لمجاالت األدبيات االقتصادية المختمفة، وإلبرازىا المصطمحات االقتصادية بالعربية، وكذلك استخداميا 

. المصطمحات العربية المقابمة لممصطمحات الرئيسة المستخدمة في منيجيات التحميل االقتصادية  

المغة العربية، نشر البحوث االقتصادية، مستودع  مكتبة جامعة ميونخ بألمانيا: الكممات المفتاحية   

 

The role of Arabic  Language in the Dissemination of Economic Research 

 A review of the Repository of Economic research in Munich University Library, 

Germany 

Abstract 

This study aims to evaluate the contribution of the Arabic language to the 

dissemination of economic research at the international level via investigating the 

experience of the economic research repository at the University of Munich, 

Germany, which publishes research in all languages. The study uses analytical 
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descriptive methodology based on the analysis of the content of this research to 

determine the extent of its coverage of the different economic fields of economics, 

to highlight the economic terminology in Arabic, and the use of Arabic terms 

corresponding to the main terms which used in economic analysis methodologies. 
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مقذمة- 1   

يتيح مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا فرصة االطالع عمى البحوث      
 أو يتم إعادة نشرىا مرة أخرى بالمستودع، إضافة إلى مراجعات ،االقتصادية المختمفة التي تنشر كأوراق عمل

ي الشروط األكاديمية المتبعة في ف والتي تستو،الكتب والمراجعات المختمفة ذات العالقة بالعموم االقتصادية
                                                                                                  .النشر

عادة النشر        ومنيا المغة العربية، وىو بذلك يتميز عن ، كافة لمغاتبايوجد بالمستودع فرصة لمنشر وا 
 عمى ، لمباحثين العرب،المعاىد و الجيات البحثية ذات الطابع اإلقميمي أو الدولي التي تقتصر في النشر

المغة االنجميزية مع وجود ممخص بالعربية في أوراق العمل كحال منتدى البحوث االقتصادية بمصر أو 
 ومركز البحوث و التدريب لألقطار ،بالمغتين العربية واالنجميزية كحال المعيد العربي لمتخطيط بالكويت

 أو  بالمغات العربية واالنجميزية والفرنسية في مجال االقتصاد ،اإلسالمية بمنظمة التعاون اإلسالمي بتركيا
                                                    .والتمويل اإلسالمي بالمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب بالسعودية

                                                          

 تقييم مساىمة المغة العربية في نشر البحوث االقتصادية عمى المستوى الدولي  إلىتيدف ىذه الدراسة     
مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا في منتصف  من خالل استقصاء تجربة

وسترتب . تستخدم الدراسة منيجًا تحميميًا وصفيًا يرتكز عمى تحميل المحتوى ليذه البحوث و .2018أكتوبر
الجزء الثاني يبرز مكانة المغة العربية بين المغات المختمفة في نشر البحوث : تاليالدراسة عمى النحو ال

اتجاىات :  االقتصاد العربية، وىياالقتصادية بالمستودع، والجزء الثالث يبرز المؤشرات الرئيسة ألبحاث
البحث الرئيسة، والمنيجية المتبعة في البحوث االقتصادية، والمصطمحات المنيجية، والمصطمحات 

     .                                  و الجزء الرابع يمخص النتائج، ويخمص بعض التوصيات. االقتصادية

مكانة اللغة العربية بين اللغات المختلفة- 2   

     رشغً اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّشرجخ اٌحبد٠خ ػششح فٟ ِغبّ٘زٙب ثبألثحبس االلزصبد٠خ إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع 
ثحضبً،    (40369)ثحضبً ِٓ  (175)فٟ اٌٍّحك ٠ظٙش ِغبّ٘خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ة  (1)ٚ عذٚي . اٌجحضٟ  

ِٕزصف أوزٛثش) رظٙش فٟ اٌّغزٛدع اٌجحضٟ فٟ  2018).  

ِٚٓ اٌٍغبد ثذْٚ اٌٍغخ  ( %0.43)ٚ ٠الحع ِٓ إحصبءاد اٌغذٚي أْ ٔغجخ اٌّغبّ٘خ ِٓ وً اٌٍغبد رغبٚٞ 
ٚرؼذ ٘زٖ اٌّغبّ٘خ ِحذٚدح إال أٔٙب ِّٙخ ِٓ ٚعٙخ ٔظشٔب ِٓ ح١ش اٌّحزٜٛ ٚ . ( %3.35)االٔغ١ٍض٠خ 

.                                                                                  اٌّضب١ِٓ وّب ع١زضح ِٓ اٌزح١ًٍ اٌزبٌٟ    
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ٚ رغجك ػشش ٌغبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّغبّ٘خ، ٟٚ٘ اٌٍغبد اإلٔغ١ٍض٠خ ألعجب١ٔخ ٚاٌفشٔغ١خ ٚاإل٠طب١ٌخ ٚ 
ٚفٟ ٘زا اٌصذد ٠الحع ١ّٕ٘خ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ . األٌّب١ٔخ ٚاٌجشرغب١ٌخ ٚاٌجٌٕٛذ٠خ ٚاٌشِٚب١ٔخ ٚاٌزشو١خ

ٚ رؼضٚ اٌؼذ٠ذ ِٓ . ِٓ األثحبس (   %86.9)اٌّغبّ٘خ ثبٌجحٛس االلزصبد٠خ إٌّشٛسح ح١ش رغُٙ ة 
اٌذساعبد رٌه ألْ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚ األٌف١خ اٌضب١ٔخ شٙذا فٟ ظً اٌؼٌّٛخ ٚ ٔظبَ االرصبالد اٌذٌٟٚ رمذِبً 
وج١شاً فٟ اعزخذاَ اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ ِغبالد اٌح١بح اٌّخزٍفخ ِمبثً اٌٍغبد اٌالر١ٕ١خ اٌشِٚبٔغ١خ، األعجب١ٔخ ٚ 

.(Rainer, 2007  ٚ(  (Robert, 2001) ،اإل٠طب١ٌخ ٚاٌجشرغب١ٌخ ٚاٌشِٚب١ٔخ، ٚاٌفشٔغ١خ 

ثبٌشغُ ِٓ رٌه فئْ حغُ ِغبّ٘خ اٌٍغبد اٌفشٔغ١خ ٚاألعجب١ٔخ ٚاٌجشرغب١ٌخ ٠ؼىظ االِزذاد اٌغغشافٟ ٌٙزٖ 
.  اٌٍغبد فٟ اٌؼبٌُ فٟ أصٕبء اٌحمجخ االعزؼّبس٠خ اٌزٟ اعزّشد ٌؼذح لشْٚ  

ٚ ث١ّٕب ٠جشص دٚس اٌٍغبد اٌشٚع١خ ٚاألٌّب١ٔخ ٚاٌزشو١خ فٟ ظً رؼض٠ض ا٠ٌٛٙخ اٌم١ِٛخ ٌٙزٖ اٌجٍذاْ ح١ش رذسط 
 وً اٌؼٍَٛ ف١ٙب ثبٌٍغخ األَ ٌمشْٚ أٚ ػمٛد ػذ٠ذح فئْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رٛاعٗ ٌؼمٛد ػذ٠ذح رحذ٠بد ِٕٙب ص٠بدح 

،(Rupp, 2009 ٚ (  (Romani, 2009 ) اال٘زّبَ ثبإلٔغ١ٍض٠خ فٟ ِصش ٚ اٌّششق اٌؼشثٟ ٚ اٌخ١ٍظ،   

. ٚ ١ّٕ٘خ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ اٌٛاضحخ فٟ ثٍذاْ اٌّغشة اٌؼشثٟ  

ٚ فٟ سأ٠ٕب أْ االرغبٖ اٌّزضا٠ذ فٟ ّٔٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ثٍذاْ اٌّششق اٌؼشثٟ ٚاٌخ١ٍظ ٚ ٔمً ّٔظ اٌزؼ١ٍُ 
اٌغشثٟ ٚاالعزخذاَ اٌىض١ف ٌالٔغ١ٍض٠خ خبصخ فٟ اٌغؼٛد٠خ ٚ ثٍذاْ اٌخ١ٍظ اٌزٞ أشبس إ١ٌٗ اٌّشعؼبْ اٌّزمذِبْ 

.٠زٛلغ أْ ٠زشن آصبسا عٍج١خ ػذح، ِٕٙب اٌضمبف١خ، ٚلٍخ اعزخذاَ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼٍُ ٚ اٌجحش  

ٚفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ؼىظ إٌشش اٌجحضٟ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ وال ِٓ اٌمذسح ٚ اٌشغجخ ثبٌٕشش فئْ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح 
فٟ اٌجحش ثبٌؼشث١خ أٚ اػزجبس اٌؼشث١خ فٟ إٌشش ثبٌٕغجخ ٌٍجبحش اٌؼشثٟ ٠ؼىظ اٌّزٛلغ ِٓ اٌؼبئذ ػٍٝ اٌىزبثخ 

.   ثأٞ ِٓ اٌٍغبد خبصخ اٌؼشث١خ ٚ االٔغ١ٍض٠خ أٚ اٌفشٔغ١خ  

المؤشرات الرئيسة ألبحاث االقتصاد العربية- 3  

يبرز تحميل المحتوى لألبحاث العربية المنشورة في المستودع البحثي بشكل رئيس اتجاىات البحوث      
 وأىم المصطمحات المنيجية البحوث، والمنيجية المتبعة في ،العربية في أدبيات االقتصاد المختمفة

.واالقتصادية المستخدمة  

اتجاهات البحج الرئيسة- 3.1  

٠صٕف اٌّغزٛدع اٌجحضٟ اٌجحٛس إٌّشٛسح حغت ارغب٘بد اٌجحش اٌشئ١غخ فٟ األدث١بد االلزصبد٠خ، ٟٚ٘ 
:ػششْٚ ِغبالً   

االلزصبد اٌؼبَ ٚرذس٠غٗ، ربس٠خ اٌفىش االلزصبدٞ، اٌطشق اٌش٠بض١خ ٚاٌى١ّخ، االلزصبد اٌغضئٟ، االلزصبد 
اٌىٍٟ ٚإٌمذٞ، االلزصبد اٌذٌٟٚ، االلزصبد اٌّبٌٟ، االلزصبد٠بد اٌؼبِخ، الزصبد٠بد اٌصحخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌشفبٖ، 

الزصبد٠بد اٌؼًّ ٚاٌغىبْ، اٌمبْٔٛ ٚااللزصبد، إٌّظّبد اٌصٕبػ١خ، إداسح األػّبي ٚالزصبد األػّبي، 
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اٌزبس٠خ االلزصبدٞ، اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ ٚإٌّٛ، أٔظّخ الزصبد٠خ، الزصبد٠بد اٌضساػخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، 
.                     الزصبد٠بد اٌزحضش ٚاٌش٠ف ٚاٌّٛاصالد،  ٚأصٕبف ِزٕٛػخ ِٚٛضٛػبد خبصخ أخشٜ  

أٔٙب رٛصػذ ػٍٝ  (2)ٚ لذ ٌٛحع ِٓ اعزمصبء ارغب٘بد اٌجحٛس اٌؼشث١خ إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع فٟ عذٚي 
.ثبٌٍّحك (أ.3)رغؼخ ػشش ِغبالً سئ١غ١ب وّب ٘ٛ ِٛضح فٟ عذٚي   

:  ٠ّٚىٓ رٛص٠غ اٌّغبالد حغت رىشاس٘ب فٟ اٌجحٛس فٟ أسثؼخ فئبد سئ١غخ  

( 38 )ثٙب ظٙش ٚلذ ٚإٌمذٞ اٌىٍٟ االلزصبد ِغبالد ٚرشًّ فأوضش ثحضبً  ػشش٠ٓ رحٛٞ ٚاٌزٟ  األٌٚٝ اٌفئخ
.ثحضبً ( 20 )اٌذٌٟٚ ٚااللزصبد ،ثحضبً ( 21 )األػّبي ٚالزصبد األػّبي إداسحٚ ،ثحضبً ( 25)اٌّبٌٟ ٚااللزصبد ،ثحضبً   

 ِغبي ٚثٙب ، اٌؼشش٠ٓ دْٚ إٌٝ ػششح ِٓ أثحبس ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ االلزصبد ِغبالد ٚرشًّ اٌضب١ٔخ اٌفئخ
                                                    .ثحضبً ( 11 )ٚإٌّٛ االلزصبد٠خ اٌز١ّٕخ ٚ، ثحضبً ( 18 )اٌصٕبػ١خ إٌّظّبد

 الزصبد٠بد ٟٚ٘ ثحٛس، اٌؼششح دْٚ ٚ ثحٛس أسثؼخ ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ االلزصبد ِغبالد ٚرشًّ اٌضبٌضخ اٌفئخ
( 5 )اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٛاسد اٌضساػخ ٚالزصبد٠بد أثحبس،( 6 )اٌغضئٟ ٚااللزصبد أثحبس،( 8 )ٚاٌغىبْ اٌؼًّ

                                                     .أخشٜ خبصخ ِٚٛضٛػبد اٌؼبِخ االلزصبد٠بد ِٓ ٌىً( 4 )ٚ أثحبس،

 أثحبس( 3 )ٚثٙب صالصخ، إٌٝ ٚاحذ ِٓ أثحبس ػٍٝ رحزٛٞ اٌزٟ االلزصبد ِغبالد ٚرشًّ حاٌشاثغ اٌفئخ أخ١شا ٚ
 اٌؼبَ االلزصبد ٌّغبي ٚثحضبْ ،الزصبد٠خ أٔظّخٚ االلزصبدٚ ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌشفبٖ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌصحخ ِغبالد ِٓ ٌىً

 ٚاٌزبس٠خ ٚاٌش٠بض١خ اٌى١ّخ ٚاٌطشق االلزصبدٞ اٌفىش ربس٠خ ِغبالد ِٓ ٌىً ٚاحذ ٚثحش ،ٚرذس٠غٗ
                                                                        .ٚاٌّٛاصالد ٚاٌش٠ف اٌزحضش ٚالزصبد٠بد االلزصبدٞ

ويظير من اتجاىات البحوث االقتصادية بالعربية أولوية مشكالت االقتصاد الكمي والمالي والمنظمات 
 أخرىالصناعية واالقتصاد الدولي من وجية نظر الباحثين في معظم البمدان العربية يمييا قضايا تطبيقية 

وامتداد . األخرىتشمل اقتصاديات التنمية والنمو والعمل والسكان واالقتصاد الجزئي وغيرىا من المجاالت 
البحوث االقتصادية لممجاالت المختمفة المتقدمة يعني لغويا استخدام مصطمحات ىذه المجاالت كما سيتضح 

.في التالي  

المنيجية المتبعة في البحوث االقتصادية -3.2  

بالممحق، منيجيتين رئيستين، ىما  (ا.3) البحوث االقتصادية بالعربية، كما يظير في جدول استخدمت     
التحميمي الوصفي، والعرض التحميمي، واالستقرائي االستنباطي، : المنيجية الوصفية، والتي آخذت أشكال

.اإلحصائي القياسي، والرياضي، والرياضي القياسي: والنظري الفكري، والمنيجية الكمية، وأخذت أشكال  
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من األبحاث بالمستودع البحثي و  ( %64.6)بحثًا أي بنسبة (113)و قد ساىمت األبحاث الوصفية ب 
.من األبحاث بالمغة العربية ( %35.4)بحثًا بنسبة (62)ساىمت األبحاث الكمية ب   

 و نظرا ألن جزءًا أكبر من األبحاث الوصفية يستند إلى البحث النوعي، لذا أثير في أدبيات منيجيات البحث 

و بالرغم أن كال المنيجين يختمفان في الطريقة أو . العممي العالقة والتمييز بين البحث النوعي والكمي
الفمسفة تجاه البحث إال أنو عاد من الواضح في العموم االجتماعية أن المنيج الكمي في الغالب يعقب تطوير 

.(Bryman, 1984) ،فكرة أو فرضية لمشكمة من قبل الباحث 

المصطمحات المنيجية و االقتصادية المستخدمة -3.3  

     يتميز البحث االقتصادي بمجاالتو المختمفة بتعدد المصطمحات المستخدمة والمتداولة فيو وىي   
.مصطمحات منيجية واقتصادية  

والمصطمحات المنيجية تتعمق بشكل رئيس بالمنيج الكمي بأبعاده الرياضية واإلحصائية والقياسية المختمفة، 
بينما المنيج الوصفي يعتمد عمى أدوات محددة تتفق في اصطالحيا مع معظم العموم االجتماعية وىي أدوات 

.استمارة االستبيان والمالحظة والمقابمة:   

(.3)والتحميل التالي يركز عمى كل من المصطمحات المنيجية الكمية واالقتصادية كما تظير في جدول   

المصطلحات المنهجية- ا  

ِصطٍحبً ِٕٙغ١ب ً،  (25)رؼذدد اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ فٟ األثحبس إٌّشٛسح ثبٌّغزٛدع اٌجحضٟ ح١ش ٠ٛعذ 
:، ٚػٍٝ عج١ً اٌّضبي( ب.3عذٚي )  

اٌّؼب٠ٕخ، اٌّؼب٠ٕخ اٌّؼزبدح: اٌىّٟ اإلحصبئٟ-  

االٔحذاس اٌؼبدٞ، اٌزٕجؤ: اٌىّٟ اإلحصبئٟ اٌم١بعٟ-  

ِزغٗ االٔحذاس اٌزارٟ، اٌزىبًِ اٌّشزشن، اٌغجج١خ: اٌىّٟ اٌم١بعٟ-  

اٌزٛاصْ اٌؼبَ، األِض١ٍخ: اٌىّٟ اٌش٠بضٟ-  

 ٠ٚالحع أْ اٌجحٛس االلزصبد٠خ رغزخذَ أػذاداً وج١شح ِٓ ٘زٖ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ، ٚ رٌه ِغ ص٠بدح 
 اعزخذاَ إٌّب٘ظ اٌى١ّخ اٌّزوٛسح، ٚغ١ش٘ب ِٓ إٌّب٘ظ اٌى١ّخ ِٚغ اٌزطٛس فٟ ػٍَٛ إٌّب٘ظ اٌى١ّخ
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. ِٓ اٌش٠بض١بد ٚاإلحصبء ٚااللزصبد اٌم١بعٟ ٚغ١ش٘ب  

ٚ ِٓ اٌُّٙ ٌٍجبحش اٌؼشثٟ ٚعٛد اٌّصطٍح اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠ؼطٟ ٔفظ اٌّفَٙٛ ٌٍّصطٍح األعٕجٟ ٚ خبصخ 
االٔغ١ٍضٞ، ٚ اٌزٞ ٠زطٍت ِٓ اٌجبحش فّٙٗ ػٕذ اعزخذاِٗ أٚ لشاءح ٔزبئظ اٌجحش اٌّزشرجخ ػٍٝ اعزخذاَ ٘زا 

.اٌّصطٍح إٌّٙغٟ  

رؼىظ ٌحذ وج١ش أغغبِب ث١ٓ اٌجبحض١ٓ  (ة-3)ٚاٌؼ١ٕخ اٌّزوٛسح ِٓ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ فٟ عذٚي 
إٌبشش٠ٓ ثبٌؼشث١خ ِٓ ح١ش فُٙ ٘زٖ اٌّصطٍحبد ٚروش٘ب ثٕفظ اٌٍفع اٌٍغٛٞ ِغ ٚعٛد ل١ًٍ ِٓ اٌّصطٍحبد 

.٠ؼجش ػٕٙب ثأٌفبظ ِخزٍفخ رؼضٜ ٌطج١ؼخ اٌزؼش٠ت  فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ  

ح١ش ظٙش  (ث١بٔبد عٍغٍخ ص١ِٕخ ٚ ِمطؼ١خ ِؼب )٠ٚٛعذ فٟ ٘زا اٌصذد ِضبال ٚ٘ٛ ِصطٍح رشاث١غ اٌج١بد
.ٚ ظٙش ثبعُ ث١بٔبد ط١ٌٛخ (ثبًٔ)ثبعّٗ االٔغ١ٍضٞ   

Abugamea, 2005) ثبعُ رشاث١غ اٌج١بٔبد ٚظٙش ثبعُ ) ٠ٚشبس ٕ٘ب إٌٝ أْ ٘زا اٌّصطٍح ظٙش فٟ دساعخ   

.(ِحشن اٌجحش ٌالٔطٌٛٛع١ب اٌؼشث١خ، عبِؼخ ث١شص٠ذ )ٌٛحخ اٌج١بٔبد فٟ   

٠ٚشبس ٕ٘ب إٌٝ ظٙٛس اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّصطٍحبد اٌم١بع١خ اٌشئ١غخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشاعغ ٚ ِٕٙب ِصطٍحبد 
      اٌزىبًِ اٌّشزشن ٚ ِب ٠شرجظ ثٙب ِٓ ِصطٍحبد ّٔٛرط رصح١ح اٌخطأ ٚػاللخ اٌغجج١خ ٚ اخزجبساد عزس 

ٚ ِصطٍحبد ّٔبرط فزشاد  ( 2005ػط١خ، )فٟ    (VAR ) اٌٛحذح، ِٚصطٍح ِزغٗ االٔحذاس اٌزارٟ   

ٚ  ( 2001اٌغ١فٛ ٚ آخشْٚ، )ٚ ِصطٍح اٌزغ١شاد ا١ٌٙى١ٍخ فٟ  (اٌّزخٍفخ ص١ِٕب  )اإلثطبء اٌّٛصػخ 
(.1996ػجذ اٌّحّٛد، )ِصطٍحبد ِؼبدالد االٔحذاس غ١ش اٌّشرجطخ ظب٘ش٠ب ٚاالٔحذاس اٌزارٟ فٟ   

( 2)وّب ٚ ظٙش ِصطٍح اٌزىبًِ اٌّشزشن ِٚب ٠شرجظ ثٗ ِٓ ِصطٍحبد اضبفخ ٌٍذساعبد اٌٛاسدح فٟ عذٚي
:فٟ دساعبد ػذ٠ذح ِٕٙب ٌٍحبٌخ اٌفٍغط١ٕ١خ ثبٌؼشث١خ ٚ االٔغ١ٍض٠خ فٟ دساعبد  

.Abugamea (2015) ٟثبالٔغ١ٍض٠خ ف ٚ Abugamea (2010)   ٚ A bugamea (2005)    

ٚ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ ٘زٖ رٕجٗ إٌٝ ضشٚسح اشزّبي اٌّؼغُ االلزصبدٞ اٌؼشثٟ ػٍٝ اٌّصطٍحبد إٌّٙغ١خ 
.اٌّخزٍفخ اٌّغزخذِخ ثّغبالد اٌجحش االلزصبد٠خ اٌّخزٍفخ ٚٚفك ص١بغخ ِٛحذح ٌٙزٖ اٌّصطٍحبد  

المصطلحات االقتصادية-ب  

اٌّصطٍحبد االلزصبد٠خ ٟٚ٘ اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ اٌزٟ اعزخذِذ فٟ األثحبس إٌّشٛسح  (ط-3)٠ظٙش عذٚي 
ِصطٍحب اعزخذِذ ثّغبالد اٌجحش  (160 )ٚ لذ ثٍغ ػذد اٌّصطٍحبد حٛاٌٟ. ثبٌّغزٛدع اٌجحضٟ

.ِغبالً  (19)االلزصبدٞ أي   

االعزضّبس، اٌجطبٌخ ٚاٌغ١بعبد : ٠ظٙش فٟ ِغبي االلزصبد اٌىٍٟ ٚإٌمذٞ ِصطٍحبد: فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي
.إٌمذ٠خ  
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.االرحبد اٌغّشوٟ، اٌزٕبفغ١خ ٚاالرفبل١بد اٌزغبس٠خ اٌذ١ٌٚخ: ٚ فٟ ِغبي االلزصبد اٌذٌٟٚ ِصطٍحبد  

.ػبئذ االعزضّبس، األصِخ اٌّب١ٌخ ٚاألعٛاق اٌّب١ٌخ: ٚ فٟ ِغبي االلزصبد اٌّبٌٟ ِصطٍحبد  

. ٚثبٌّضً رظٙش اٌّصطٍحبد فٟ اٌّغبالد اٌجحض١خ األخشٜ  

ٚ ثشىً ػبَ رٕغغُ اٌّصطٍحبد االلزصبد٠خ اٌٛاسدح ِغ ٌغخ اٌّششق اٌؼشثٟ ِٚصش وّب ظٙش فٟ اٌّؼبعُ ٚ 
(.1997خ١ًٍ، )ٚ  (١٘1986ىً، )،  (1967ػّش، ): اٌىزت االلزصبد٠خ اٌّخزٍفخ ٚ ِٕٙب  

ِٚغ رذاٚي ٘زا اٌىُ ِٓ اٌّصطٍحبد، ٚثٕفظ اٌزغ١ّخ اٌٍغ٠ٛخ فٟ األثحبس االلزصبد٠خ اٌؼشث١خ ٠الحع أٔٗ ِغ 
.رمذَ اٌجحش فٟ االرغب٘بد اٌّخزٍفخ ٠زٛلغ اعزخذاَ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّصطٍحبد االلزصبد٠خ  

٠ٚالحع ٕ٘ب ر١ّض اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌمشْٚ ػذ٠ذح ثٛعٛد اٌؼشث١خ ٌٍّصطٍح االلزصبدٞ وّب ٠ظٙش فٟ اٌٍغخ 
االٔغ١ٍض٠خ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٚرٌه ِمبسٔخ ثٍغبد ػذ٠ذح رؼزّذ ػٍٝ اٌٍفظخ االٔغ١ٍض٠خ أٚ اٌفشٔغ١خ وّب ٘ٛ 

اٌحبي فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبد، ٚاٌٍغبد األٚسٚث١خ، أٚ رؼزّذ ػٍٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٚ اٌؼشث١خ أٚ االٔغ١ٍض٠خ وّب فٟ 
.اٌٍغبد اٌفبسع١خ ٚاٌزشو١خ  

  Economics      فّضال رغ١ّخ ػٍُ االلزصبد فٟ اٌؼشث١خ ٠مبثٍٙب فٟ االٔغ١ٍض٠خ  

iktisat, Economiو المغة الفارسية تستخدم نفس التسمية اقتصاد، بينما المغة التركية تستخدم كال من  

و عمى صعيد المغات األوروبية تستخدم .  وبذلك تكون التركية تستعين بكل من العربية و االنجميزية  

  االسبانية و االيطالية Economia و بذلك تكون شبيية لمفرنسية حيث تستخدم  Economie وكل 

.Ekonomika المغات األوروبية في ىذا المصطمح تعتمد عمى الالتينية  

باالنجميزية ( Trading  )وكثير من المصطمحات تأخذ منحى مشابو فمثال التجارة في العربية يقابميا  حيث
 وفي الالتينية Trade وفي التركية ticart كانت بالرسم العثماني العربي تستخدم تجارات والفارسية أيضاً 

والمغات األوربية الرومانسية تتشابو حيث في الفرنسية.  تستخدم تجارات Commerce  و في االسبانية  

    El comercio و في االيطالية Commercio، وىي أيضا تستخدم كمترادف لمتجارة باالنجميزية، 

. (الترجمة في غوغل)   
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وتوزيع المصطمحات عمى اتجاىات البحث الرئيسة لمبحوث االقتصادية يشير إلى أىمية ترتيب أفضل لممعجم 
.االقتصادي العربي حيث المألوف الترتيب التقميدي حسب الحروف اليجائية  

و في المحصمة فان المغة العربية تتمتع بثراء واضح في استخداميا لممصطمحات المنيجية، واالقتصادية في 
و الباحث االقتصادي بالعربية كما الدارس لالقتصاد بالعربية يستأنس في مراحل مختمفة . البحوث االقتصادية

وفي ىذا الصدد ومع بداية مشروع انجاز المعجم االقتصادي العربي الموحد .  بالمعجم االقتصادي العربي
في خطة المجمع المغوي األردني فأن ىذه الدراسة تشير إلى أىمية وجود معجم اقتصادي عربي يوحد 

المصطمح بين البمدان العربية، وكذلك يعطي ترتيبا لممصطمحات االقتصادية حسب التصنيف المتبع ألدبيات 
.                                                                                               االقتصاد

ملخص- 4  

تقييم الدراسة السابقة مساىمة المغة العربية في نشر البحوث االقتصادية عمى المستوى الدولي من خالل 
بألمانيا،  والذي ينشر البحوث بكل مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ استقصاء تجربة 

وبرغم محدودية المساىمة لمبحوث العربية من حيث الكم في ىذا المستودع إال أن البحوث . المغات
االقتصادية بالعربية أظيرت استخداما فاعال لممصطمحات االقتصادية في البحوث الموجية نحو بناء 

ومع وجود الكم الكبير من المصطمحات االقتصادية و . السياسات االقتصادية بمجاالت االقتصاد المختمفة
المنيجية في ىذه البحوث بالمغات المختمفة، وخاصة المغة االنجميزية، فإن ىذه الدراسة تدفع تجاه بناء معجم 
اقتصادي عربي موحد يحوي كال من المصطمحات المنيجية واالقتصادية، ويأخذ في ترتيبو اعتبار التصنيف 

الدولي الحالي لمجاالت االقتصاد المختمفة، ويتوقع أن يساىم في تعزيز قدرات الباحث عند كتابة البحوث 
.    االقتصادية بالعربية  

 المصادر

اٌؼشث١خ: أٚالً   

، مشاكل االقتصاد القياسي التحميمي، التنبؤ و (2001)السيفو وليد وشموف فيصل وجواد صائب، - 1
 االختبارات القياسية من الدرجة الثانية، ثبت المصطمحات، األىمية لمنشر و التوزيع، عمان، األردن  

 (Website: www.arab-api.org/) - المعيد العربي لمتخطيط 2 
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 (Website: www.irti.org) 3- المعيد اإلسالمي لمبحوث و التدريب 

انكميزي، ، الطبعة األولى، دار -فرنسي-، معجم المصطمحات االقتصادية عربي(1997)خميل خميل، - 4
 الفكر المبناني، بيروت، لبنان

، مقدمة في االقتصاد القياسي، مطابع جامعة الممك سعود، السعودية( 1996)عبد المحمود عبد الرحمن،-5  

، الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق، الدار الجامعية، (2005)عطية عبد القادر، -6
 اإلسكندرية، مصر

، موسوعة المصطمحات االقتصادية،  الطبعة الثانية، مكتبة القاىرة الحديثة، مصر(1967)عمر حسين،  -7 

 

(https://www.majama.org.jo/)  8-مجمع المغة العربية األردني 

)Website: erf.org.eg  ،( (Economic Research Forum   )منتدى البحوث االقتصادية- 9

محرك البحث لالنطولوجيا العربية، موقع جامعة بيرزيت االلكتروني- 10   

Ontology.birzeit.edu/ 

، موسوعة المصطمحات االقتصادية واإلحصائية، الطبعة األولى، دار النيضة (1986)ىيكل فيمي، - 11
 العربية لمطباعة و النشر، بيروت، لبنان

األجنبية: ثانياً   

1-Abugamea, Gaber.(2005). The performance of Palestinian foreign trade 

compared with Jordan, Egypt and Syria during the period 1968-2000, Islamic 

University of Gaza Journal, 2(6).59-75. 
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 اٌّالحك

مكانة المغة العربية بين المغات المختمفة(: 1)جدول   

من المغات بدون 
 %االنجميزية

نسبة المساىمة من 
 المغة المنشورات المرتبة %الكل

 االنجميزية 35093 1 86.93 - 

 االسبانية 1064 2 2.64 20.24
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 الفرنسية 838 3 2.08 15.94

 الروسية 634 4 1.57 12.06

 االيطالية 407 5 1.01 7.74

 األلمانية 351 6 0.87 6.68

 البرتغالية 332 7 0.82 6.32

 البولندية 271 8 0.67 5.16

 الرومانية 221 9 0.55 4.2

 التركية 176 10 0.44 3.35

 العربية 175 11 0.43 3.33

 االندونيسية 151 12 0.37 2.87

 البمغارية 136 13 0.34 2.59

 الصينية 92 14 0.23 1.75

 األوكرانية 63 15 0.16 1.2

 التشيكية 58 16 0.14 1.1

 السموفاكية 45 17 0.11 0.86

 الصربية 41 18 0.1 0.78

 الينغارية 36 19 0.09 0.68

 الالتفية 29 20 0.07 0.55

 اليونانية 28 21 0.07 0.53

 اليابانية 20 22 0.05 0.38

 الكرواتية 16 23 0.04 0.3

 الفارسية 15 24 0.04 0.29

 الدنمركية 14 25 0.03 0.27

 المقدونية 12 26 0.03 0.23

 اليولندية 11 27 0.03 0.21

 األذربيجانية 8 28 0.02 0.15

 األيسمندية 6 29 0.01 0.11

 النرويجية بوكمال 6 29 0.01 0.11

 األلبانية 5 30 0.01 0.1

 الثاوية 3 31 0.007 0.06

 الماالوية 3 31 0.007 0.06

 العبرية 3 31 0.007 0.06

 الفنمندية 2 32 0.005 0.04

 السويدية 1 33 0.002 0.02

 المثوانية 1 33 0.002 0.02

 الكورية 1 33 0.002 0.02

 النرويجية 1 33 0.002 0.02

يعتمد ىذا العرض عمى مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا: لمصدرا .  
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Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 

 

  االقتصاد العربيةألبحاثالمؤشرات الرئيسة :  (2)جدول 

القطر 
 المشارك

 المصطمحات الرئيسة
 باالنجميزية

 المصطمحات الرئيسة
 بالعربية

الرقم  مجال البحث المنيجية الرئيسة
 المسمسل

 Return on Investment الجزائر

rate 
التحميمي الوصفي و  معدل عائد االستثمار

 الرياضي
  واالقتصاد المالي

/ االقتصاد الكمي
 التمويل اإلسالمي

1 

 االقتصاد الدولي و التحميل القياسي التغيرات الييكمية Structural Changes الجزائر
/ االقتصاديات الكمية
 التكامل االقتصادي 

2 

 Financial Crisis الجزائر

Ordinary Least Square 

(OLS) 

 االقتصاد النقدي التحميل القياسي األزمة المالية
 واالقتصاد المالي

3 

 /االقتصاد الكمي  التحميل القياسي التكامل المشترك Cointegration األردن
 النمو االقتصادي

4 

 Cointegration  and سوريا

Causality 
  /االقتصاد الكمي التحميل القياسي التكامل المشترك و السببية

 التضخم
5 

 6 االقتصاد الكمي الوصفي التحميمي االستثمار Investment مصر

 Intra trade السعودية

Cointgration-Panel 

Analysis 

 التجارة البينية
التكامل المشترك و ترابيع 

 البيانات

االقتصاد  القياسي
التجارة /الدولي

 الخارجية البينية

7 

 8 االقتصاد الدولي الوصفي التحميمي التجارة االلكترونية E-Commerce السعودية

 Stock Price األردن

Cointegration  and 

Causality 

 سعر السيم

 التكامل المشترك و السببية
/ االقتصاد المالي التحميل القياسي

 أسواق مالية
9 

/ االقتصاد المالي العرض التحميمي التورق المنظم Organized Tawarruqe تركيا
 و التمويل اإلسالمي
 أنظمة اقتصادية 

 

10 

/ االقتصاد النقدي العرض التحميمي السياسات النقدية Monetary Policies تركيا
 االقتصاد اإلسالمي

11 
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 Banking Structure and تركيا

Exchequer 
االقتصاد النقدي و  العرض التحليلي الييكل المصرفي و بيت المال

االقتصاد / المالي
 اإلسالمي

12 

 ,Coordination, Cooperation البحرين

Union 
/ االقتصاد الدولي العرض التحليلي التنسيق، التعاون،االتحاد

 التكامل االقتصادي
13 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر
 المتوسطة

العرض الوصفي 
 التحليلي

االقتصاد الدولي و 
 اقتصادات األعمال

14 

العرض الوصفي  القطاع غير المنظم Informal Sector مصر
 التحليلي

   والتحميل القطاعي
 التنمية االقتصادية

15 

اإلسالميالوقف  Islamic Wakf مصر األمن /أنظمة اقتصادية العرض التحليلي 
االقتصادي، االقتصاد 

 اإلسالمي

16 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر
 المتوسطة

العرض الوصفي 
 التحليلي

 /اقتصاد األعمال
 العمالة

17 

العرض الوصفي  االستثمارات العربية البينية Inter Arab investment مصر
 التحليلي

/ االقتصاد الكمي  
 العمالة، االستثمار

18 

 ,Entrepreneurship مصر

Knowledge Economy 
 / االقتصادية التنمية العرض التحليلي الريادية، اقتصاد المعرفة

 اقتصاد المعرفة
19 

/ االقتصاد المالي العرض التحليلي  االقتصادياألمن Economic Security مصر
  والتمويل اإلسالمي
 األمن االقتصادي

20 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر
 المتوسطة

االقتصاد المالي و  العرض التحليلي
 اقتصادات األعمال

21 

اقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية Social Responsibility مصر
الشركات/األعمال  

22 

العرض الوصفي  األزمة المالية Financial Crisis مصر
 التحليلي

/ االقتصاد الكمي
 األزمة المالية

23 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر
 المتوسطة

العرض الوصفي 
 التحليلي

التنمية و اقتصادات 
 األعمال

24 

السوق المالي، المشروعات  Capital Market, SMEs مصر
 الصغيرة و المتوسطة

العرض الوصفي 
 التحليلي

االقتصاد المالي و 
 اقتصادات األعمال

25 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر العرض الوصفي 
 التحليلي

/ اقتصادات األعمال 26 
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 االقتصاديات العربية المتوسطة
 Economic Human مصر

Rights Properties, 

SMEs  

حق المواطن االقتصادي، 
المشروعات الصغيرة و 

 المتوسطة

 اقتصادات األعمال و العرض التحليلي
 الحق االقتصادي

27 

 ,Arab customs Union مصر

SMEs  
االتحاد الجمركي العربي، 
المشروعات الصغيرة و 

 المتوسطة

االقتصاد الدولي و  العرض التحليلي
 اقتصادات األعمال

28 

المشروعات الصغيرة و  SMEs مصر
 المتوسطة

  /االقتصاد الجزئي العرض التحليلي
المشروعات الصغيرة 

 و المتوسطة

29 

 Economic Human مصر

Rights Properties 
  والقانون االقتصادي العرض التحليلي الحق االقتصادي

 االقتصادية التنمية
االقتصاديات العربية/  

30 

 Economic Human مصر

Rights Properties 
  والقانون االقتصادي العرض التحليلي الحق االقتصادي

،  االقتصاديةالتنمية
 االقتصاد المصري

31 

 Foreign Direct  مصر

Investment) FDI) 
العرض الوصفي  االستثمار األجنبي المباشر

 التحليلي
االقتصاد الكمي 

االستثمار، /
 االقتصاديات العربية

32 

العرض الوصفي  االدخار Saving مصر
 التحليلي

االقتصاد المالي 
السوق المالي، تنمية /

 االدخار

33 

العرض الوصفي  االدخار Saving مصر
 التحليلي

االقتصاد 
السوق المالي، /المالي

 تنمية االدخار

34 

  /اقتصاديات العمل اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ التكامل المشترك Cointegration الكويت
 البطالة

35 

 Poverty, Developing مصر

Countries 
االقتصاد الكمي و  اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ الفقر، البمدان النامية

النظام /التنمية 
المصرفي، الفقر، 
 البمدان النامية

36 

التاريخ االقتصادي  العرض التحليلي النفط، الشرق األوسط Oil, Middle East مصر
 السياسي، النفط

37 
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 ,Panel regression مصر

Cointegration, Vector 

Autoregressive Model 

االنحدار التجميعي، التكامل 
 المشترك، متجو االنحدار الذاتي

  والنمو االقتصادي اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ
 اقتصاديات الطاقة

38 

 Banks and Financial مصر

Intermediaries 
 /الفكر االقتصادي العرض التحليلي البنوك و الوسطاء الماليون

البنوك و الوسطاء 
  التنمية والماليون

39 

 Human Development ليبيا

Indicators 
 40  التنمية البشرية/التنمية العرض التحليلي مؤشرات التنمية البشرية

العرض الوصفي  التصنيع Manufacturing ليبيا
 التحليلي

 / االقتصاد القطاعي
 التصنيع

41 

اقتصاد األعمال  العرض التحليلي الكفالة المصرفية Bank Guarantee ليبيا
المشروعات الصغيرة، /

 الكفالة المصرفية

42 

العرض الوصفي  مصرف التنمية Development Bank ليبيا
 التحليلي

اقتصاد األعمال و 
المشروعات /التنمية 

الصغيرة، مصارف 
 التنمية

43 

 Human Development ليبيا

Indicators 
 التنمية  /التنمية العرض التحليلي مؤشرات التنمية البشرية

 البشرية
44 

العرض الوصفي  الصناعة النفطية Oil Industry ليبيا
 التحليلي

  /االقتصاد القطاعي
 الصناعة النفطية

45 

 Production ليبيا

Diversification 
اإلنتاجتنويع  العرض الوصفي  

 التحليلي
  /المنظمات الصناعية
 الصناعة التحويمية

46 

 Economic Policies ليبيا

Impact 

العرض الوصفي  اثر السياسات االقتصادية
 التحليلي

االقتصاد الكمي 
السياسات /

االقتصادية، 
االستثمار، 

 االقتصاديات العربية

47 

 ,Manufacturing Sector ليبيا

Structural Changes 
الصناعة التحويمية، التغيرات 
 الييكمية

العرض الوصفي 
 التحليلي

 /االقتصاد القطاعي
الصناعة التحويمية، 
التغيرات الييكمية في 

 االقتصاد

48 

 Trends of ليبيا

Transformation, 
اتجاىات التحول، العالقات 

 الييكمية
العرض الوصفي 

 التحليلي
االقتصاد الكمي  49 
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Structural 

Relationships 
االقتصاد القطري، /

 العالقات الييكمية
 Structural ليبيا

Relationships 
العرض الوصفي  العالقات الييكمية

 التحليلي
 /االقتصاد الكمي
 العالقات الييكمية

50 

 Manufacturing Sector ليبيا
Impact, Productivity, 

Employment 

اثر الصناعة التحويمية، 
 اإلنتاجية، التشغيل

العرض الوصفي 
 التحليلي

 /المنظمات الصناعية
الصناعة التحويمية، 
 اإلنتاجية، التشغيل

51 

 Network Security سوريا

Policies, Wireless 

Networks  

السياسات األمنية، الشبكات 
 الالسمكية

 /اقتصاديات األعمال العرض التحليلي
السياسات ، التكنولوجيا

 األمنية

52 

 ,Artificial Intelligence سوريا

Optimal E-CRM based 

Business Need 

الذكاء الصناعي، اختيار امثل 
 نظام مالئم الحتياجات شركة 

الكمي الرياضي 
برمجة حاسوبية 

 األمثلية

/ اقتصاديات األعمال
 التكنولوجيا

53 

 Virtual Tours, Tourism سوريا

-Antiquities 
الجوالت االفتراضية، السياحة و 

 اآلثار
الكمي الرياضي 
برمجة حاسوبية 

 االفتراضية

اقتصاديات السياحة و 
التكنولوجيا/ اآلثار  

54 

 Programming سوريا

Evaluation, Inference 

Techniques   

تقييم البرمجيات، تقنيات 
 االستدالل

برمجة حاسوبية 
 الكمي الرياضي

/ اقتصاديات األعمال
 التكنولوجيا

55 

 ,Security Architecture سوريا

Grid Services 
برمجة حاسوبية   في بيئةاألمنمنيجية امن، 

 الكمي الرياضي
/ اقتصاديات األعمال

 التكنولوجيا
56 

 Demand on Human مصر

Labor Input, 
Ordinary Least Square 

(OLS) 

 دالة الطمب عمى عنصر العمل
 االنحدار العادي

 /االقتصاد الجزئي  اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ
الطمب عمى العمل في 
 الزراعة

57 

 ,Industrialization مصر

Development  
العرض الوصفي  التصنيع، التنمية

 التحليلي
  /االقتصاد القطاعي

  التنمية والتصنيع

58 

 ,Manufacturing Sector األردن

Price Competitiveness 
الصناعة التحويمية، التنافسية 

 السعرية
  /االقتصاد القطاعي اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ

 السياسة المالية
59 

 Terrorism مصر
OLS 

 اإلرىاب
 االنحدار العادي

االقتصاد /االقتصاد اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ
 السياسي

60 

 Predictability, Stock الجزائر

Exchange Returns, 
OLS 

 

 التنبؤ، عوائد السوق المالي
 االنحدار العادي

/ االقتصاد المالي  اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ
 السوق المالي

61 

 Emerging Stock الجزائر

Markets, Lending, 

OLS 

اإلقراضالبورصات الناشئة،  / االقتصاد المالي اٌزح١ًٍ اٌم١بعٟ 
، البنوك الدولية

62 
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 األسواق المالية 
 Administrative الجزائر

Corruption 
اإلداريالفساد   اإلدارة/ إدارة األعمال العرض التحليلي 

  العامة

63 

 ,Improving Quality الجزائر

Handicraft Sector 
تحسين الجودة، الصناعة 

 التقميدية
االقتصاد  العرض التحليلي

الجودة/القطاعي  

64 

 Administrative الجزائر

Corruption, Conflict, 

Work Alienation 

، الصراع، اإلداريالفساد 
 االغتراب الوظيفي

/ اقتصاد األعمال العرض التحليلي
  العامةاإلدارة

65 

/ االقتصاد القطاعي العرض التحليلي الصناعة التقميدية Handicraft Sector الجزائر
 التغير

66 

 Macro econometric الجزائر

Models 
العرض التحليلي  النماذج االقتصادية الكمية

 القياسي
االقتصاد 

السياسات /الكمي
 االقتصادية الكمية

67 

االقتصاد /التنمية العرض التحليلي الصناعة التقميدية Handicraft Sector الجزائر
 القطاعي

68 

 Structural Adjustment الجزائر

Programs 

االقتصاد الكمى و  العرض التحليلي التعديالت الييكمية
/ االقتصاد النقدي

 صندوق النقد الدولي

69 

 Structural Adjustment الجزائر

Programs 
االقتصاد الكمى و  العرض التحليلي التعديالت الييكمية

/ االقتصاد النقدي
السياسات االقتصادية 

 صندوق النقد ،الكمية
  الدولي، البنك الدولي

70 

 Cointegration  and الجزائر

Causality 
النمو  التحليل القياسي التكامل المشترك، السببية

اقتصاديات /االقتصادي
 السياحة

71 

 Global الجزائر

Competitiveness 
العرض التحليلي  التنافسية العالمية

 الوصفي
/ االقتصاد القطاعي

 السياحة
72 

االقتصاد  العرض التحليلي القطاع الخاص Private Sector الجزائر
التنمية/القطاعي  

73 

 ,Credit Rating الجزائر

Financial Crisis 
 األزمةتقييم القدرة االئتمانية، 

 المالية
/  اقتصاد مالي العرض التحليلي

، وكاالت التنقيط
  الماليةاألزمة

74 
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اقتصاد الموارد  التحليل القياسي التقمبات الموسمية Cyclical Behavior الجزائر
اقتصاد /الطبيعية
مبيعات ، الطاقة

 الكيرباء

75 

 Comprehensive البنك الدولي

Education 
العرض النظري  التعميم الشامل

 الفكري
 76 اقتصاديات التعميم

 Demand on Human مصر

Labor Input 
 القطاعي   االقتصاد التحليل القياسي الطمب عمى عنصر العمل

االستثمارات / الزراعي  

77 

التحليل الكمي  التركيب المحصولي، المخاطرة Cropping Pattern, Risk مصر
 الرياضي

االقتصاد القطاعي 
المخاطرة/الزراعي  

78 

 Wakf, Human مصر

Resources  

Development 

أنظمة اقتصادية و  العرض التحليلي الوقف، تنمية الموارد البشرية
االقتصاد /التنمية 

 اإلسالمي

79 

 Migration of Arab مصر

Talent 
اليجرة/ اقتصاد العمل العرض التحليلي ىجرة الكفاءات العربية  80 

/ اقتصاد العمل العرض التحليلي الالجئون السوريون The Syrian Refugees مصر
 الالجئين

81 

االستقرائي   الميسراإلسكان Affordable Housing مصر
 االستنباطي

اقتصاد 
اإلسكان/التحضر  

82 

 ,Intellectual Capital مصر

SMEs 
رأس المال الفكري، المشروعات 

 الصغيرة
العرض التحليلي 

 الوصفي
اقتصاد 

المشروعات /مالي
 الصغيرة

83 

 ,Social Responsibility مصر

Sustainable 

Development  

المسئولية االجتماعية، التنمية 
 المستدامة

العرض التحليلي 
 الوصفي

/ القطاع الخاص
 التنمية المستدامة

84 
 

 ,Shariah Supervisory مصر

Governance 
العرض التحليلي  الرقابة الشرعية، الحوكمة

 الوصفي
/ اقتصاد مالي
 الحوكمة

85 

 ,Intellectual Capital مصر

SMEs 
رأس المال الفكري، المشروعات 

 الصغيرة
العرض التحليلي 

 الوصفي
اقتصاد 

المشروعات /مالي
 الصغيرة

86 

العرض التحليلي  البطالة Unemployment مصر
 الوصفي

البطالة/اقتصاد العمل  87 

 ,Intellectual Capital مصر

Islamic Banks 

 

رأس المال الفكري، المصارف 
 اإلسالمية

العرض التحليلي 
 الوصفي

رأس /اقتصاد مالي
المال 

المصارف/الفكري  

88 
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البطالة، المشروعات الصغيرة و   Unemployment, SMEs مصر
 المتوسطة

العرض التحليلي 
 الوصفي

اقتصاد / اقتصاد كمي
 أعمال

89 

البطالة، المشروعات الصغيرة و  Unemployment, SMEs مصر
 المتوسطة

العرض التحليلي 
 الوصفي

اقتصاد / اقتصاد كمي
 أعمال

90 

 Industrial مصر

Development, SMEs 
التنمية الصناعية، المشروعات 

 الصغيرة و المتوسطة
العرض التحليلي 

 الوصفي
اقتصاد / اقتصاد كمي

 أعمال
91 

 ,Competitiveness مصر

SMEs 
اقتصاد / اقتصاد كمي العرض التحليلي التنافسية، العرض التحميمي

منظمات /أعمال
 صناعية

92 

 93 اقتصاديات التنمية العرض التحليلي الصناديق الوقفية Endowment Funds مصر

 Islamic Waqf, Informal مصر

Settlements Areas 
 94 اقتصاديات التنمية العرض التحليلي  الوقف، العشوائيات

 Agricultural مصر

Industrialization, Arab 

Food Security 

 األمنالتصنيع الزراعي، 
 الغذائي العربي

االقتصاد  العرض التحليلي
منظمات /الزراعي
سياسات /صناعية

 زراعية

95 

   واقتصاديات عامة العرض التحليلي  الغذائياألمن Food Security مصر
االقتصاد 

سياسة الغذاء/الزراعي  

96 

 Governance of Islamic مصر

Waqf 
االقتصاد  العرض التحليلي حوكمة الوقف

الحوكمة/المالي  

97 

 Waqf, Corporate مصر

Social Responsibility 
/ األعمالاقتصاد  العرض التحليلي الوقف، المسئولية االجتماعية

 المسئولية االجتماعية
98 

 Corporate Social , مصر

Responsibility 
/ األعمالاقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية

 المسئولية االجتماعية
99 

، المشروعات اإلسالميالتمويل  Islamic Finance, SMEs مصر
 الصغيرة و المتوسطة

/ االقتصاد المالي العرض التحليلي
 الجزئي

100 

 Corporate Social مصر

Responsibility 
اقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية لمشركات

التنمية/األعمال  

101 

 Corporate Social مصر

Responsibility 
اقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية

التنمية/األعمال  

102 

 Corporate Social مصر

Responsibility 
اقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية 103 
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التنمية/األعمال  

 Exports, OLS مصر

 
االقتصاد  التحليل القياسي الصادرات

الصادرات/الدولي  

104 

 Corporate Social مصر

Responsibility 
اقتصاد  العرض التحليلي المسئولية االجتماعية

التنمية/األعمال  

105 

 Structural Vector السعودية

Autoregressive (SVAR) 
االقتصاد الكمي و  التحليل القياسي نموذج االنحدار الذاتي البنيوي

االستثمار/النقدي  

106 

/ االقتصاد الجزئي التحليل الرياضي النفقة و االعتدال Spending and Fairness السعودية
القطاع 

االقتصاد /العائمي
 اإلسالمي

107 

 Spending and Fairness المغرب
Budget Deficit 

 عجز الميزانية

 نموذج االنحدار الذاتي البنيوي
االقتصاديات  التحليل القياسي

السياسات /العامة
 المالية

108 

-Crowding out, Re السعودية

Sampling 

 المزاحمة
 المعاينة

 التحليل الرياضي
التحليل اإلحصائي و 

 القياسي

االقتصاد الكمي و 
االقتصاديات / النقدي

 العامة

109 

 Current Account السعودية

Structural Vector 

Autoregressive (SVAR) 

Intertemporal Model 

 الحساب الجاري
 نموذج االنحدار الذاتي البنيوي

 النموذج داخمي الزمن

 التحليل الرياضي
 التحليل القياسي

 و االقتصاد الدولي
 االقتصاد المالي

110 

 Current Account السعودية

Structural Vector 

Autoregressive (SVAR) 

Intertemporal Model 

 الحساب الجاري
 النموذج داخمي الزمن

 التحليل الرياضي
 

 االقتصاد الدولي
االقتصاد الماليو  

111 

 Islamic Current السعودية

Account 

Intertemporal Model 

اإلسالميالحساب الجاري   

 النموذج داخمي الزمن
 التحليل الرياضي

 
  واالقتصاد الدولي
االقتصاد 

اقتصاد الثقافة /الجزئي
 و الدين

112 

 Investment السعودية

Threshold 

Cointegration 

 االستثمار
 التكامل المشترك غير الخطي

/ االقتصاد الكمي التحليل القياسي
 االستثمار

113 

 TASI Index السعودية

Clustering Volatility 
 مؤشر تداول

 التقمب العنقودي
 114 االقتصاد المالي التحليل القياسي

 TASI Index السعودية

Capital Market 

Liberalization 

 مؤشر تداول
  الماليةاألسواقتحرير 

 115 االقتصاد المالي التحليل القياسي
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GARCH-Model  نموذج االرتداد غير متجانس
 التباين المشروط المعمم

 ,Cointegration السعودية

Causality, Private 

Investment 

التكامل المشترك، السببية، 
 االستثمار الخاص

االقتصاد  التحليل القياسي
االستثمار /الكمي

 الخاص

116 

 ,Cointegration السعودية

Causality,  Boot 

Strapping 

التكامل المشترك، السببية، 
 المعاينة المعتادة

/ االقتصاد الكمي التحليل القياسي
االستثمار الخاص، 

  الحكومياإلنفاق

117 

القانون  التحليل الرياضي الزكاة، الرفاه العام Zakat, Public Welfare المغرب
اقتصاديات /االقتصادي

 عامة

118 

 ,Financial Crisis السعودية

Economic Growth, 

Structural Vector 

Autoregressive (SVAR) 

 

  المالية، النمو االقتصادياألزمة

 نموذج االنحدار الذاتي البنيوي
/ االقتصاد الدولي التحليل القياسي

 االقتصاد المالي
119 

 Inoperative العراق

Productive Capacity 
العرض التحليلي   المعطمةاإلنتاجيةالطاقات 

 المحاسبي
المنظمات 

التصنيع/الصناعية  

120 

العرض التحليلي  فيم الشباب Understanding Youth المغرب
 الوصفي

/ اقتصاديات العمل
 الشباب

121 

العرض التحليلي  الشراكة Partnership فلسطين
 الوصفي

/ االقتصاد الدولي
 العالقات التجارية

122 

 European Monetary بريطانيا

Union, Coordination 

of Monetary and 

Fiscal Policies 

االتحاد النقدي األوروبي، تنسيق 
 السياسات النقدية و المالية 

العرض التحليلي 
 الوصفي

 و االقتصاد الكمي
 االقتصاد النقدي

123 

 European Monetary بريطانيا

Union, Coordination 

of Monetary and 

Fiscal Policies, 

Seemingly Unrelated 

Regression (SUR) 

االتحاد النقدي األوروبي، تنسيق 
 السياسات النقدية و المالية

انحدار المتغيرات غير المرتبطة 
 ظاىريا

/ االقتصاد الكمي التحليل القياسي
 االقتصاد النقدي

124 

 Coordination of بريطانيا

Monetary and Fiscal 

Policies 

تنسيق السياسات النقدية و 
 المالية

  واالقتصاد الكمي العرض التحليلي
 االقتصاد النقدي

125 

 Forecasting, Dynamic مصر

Models 

 التبوء
 النماذج الديناميكية

االقتصاد  التحليل القياسي
العمل/القطاعي  

126 

 General Equilibrium مصر

Model 
سوق /اقتصاد كمي التحليل الرياضي نموذج التوازن العام 127 
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 العمل
 General Equilibrium مصر

Model 
سوق /اقتصاد كمي التحليل الرياضي نموذج التوازن العام

 العمل
128 

 The Arab Cultural مصر

Scene, Political and 

Economic Dimension 

المشيد الحضاري العربي، 
 األبعاد االقتصادية و السياسية

العرض التحليلي 
 النظري

التنمية االقتصادية 
 والقانون و االقتصاد

129 

 Stock Market السعودية

Volatility 

ARCH Model 

 تقمبات أسعار األسيم
 نموذج التباين الشرطي لألخطاء

سوق / اقتصاد مالي التحليل القياسي
 المال

130 

 ,Political Economy الجزائر

Reform 
العرض التحليلي  االقتصاد السياسي، اإلصالح

 النظري
/ االقتصاد االجتماعي

 اإلصالح
131 

 International مصر

Migration 
حركة /االقتصاد الدولي التحليل القياسي اليجرة الخارجية

 العمالة الخارجية
132 

 Governance of Public الجزائر

Finance 
العرض التحليلي  حوكمة المالية العامة

 النظري
/ اقتصاد كمي

 اقتصاديات عامة
133 

العرض التحليلي  قدرات المرأة الماكثة Housewife Capacity الجزائر
 الوصفي

اقتصاديات 
اقتصاد الجنس/العمل  

134 

  الجزائر

Consumer Attitude, 

Internet Shopping 

اتجاىات المستيمكين، تسوق 
 االنترنت

العرض التحليلي 
 الوصفي

اقتصاديات 
التسوق/األعمال  

135 

-E-Government, E الجزائر

Government 

Development Index 

(EGDI) 

حكومة الكترونية، مؤشر تنمية 
 الحكومة االلكترونية

العرض التحليلي 
 التوضيحي

إدارة /اقتصاديات عامة
 أعمال

136 

صندوق النقد 
 الدولي

Islamic Economics, 

Stabilization, 

Economic Growth 

اقتصاد إسالمي، االستقرار، 
 النمو االقتصادي

أنظمة / اقتصاد كمي التحليل الرياضي
 اقتصادية

137 

 ,Sovereignty, Politics السودان

Hegemony and 

Survival  

السيادة، السياسة، الييمنة و 
 البقاء

أنظمة اقتصادية  العرض التحليلي
 وتنمية اقتصادية

138 

 ,Internal Disputes السودان

Socioeconomic 

Impacts 

النزاعات الداخمية، التأثيرات 
 االجتماعية االقتصادية

اقتصاديات  العرض التحليلي
التاريخ /عامة

 االقتصادي

139 

 Non-Governmental السودان

Organization 
منظمات /اقتصاد عام العرض التحليلي المنظمات غير الحكومية

 صناعية

140 

 Institutional السودان

Framework 

اإلطار المؤسسي، صناعة 
 القرارات

االقتصاد  العرض التحليلي
صناعة القرار /الجزئي

 الجماعية

141 
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 ,Banks Reserves السودان

Economic 

Performance 

احتياطيات البنوك، األداء 
 االقتصادي

العرض التحليلي 
 الوصفي

 142 اقتصاد كمي و نقدي

 Islamic Banks, Poverty السودان

Alleviation 
البنوك اإلسالمية، الحد من 

 الفقر
اقتصاد كمي و التنمية  العرض التحليلي

االقتصادية و 
 االقتصاد النقدي

143 

 ,Tribal Impact السودان

Economic Factors 
التأثير القبمي، العوامل 

 االقتصادية
 144  االقتصاد االجتماعي العرض التحليلي

 ,Tyrannical Greed السودان

National 

Disintegration 

 145 االقتصاد االجتماعي العرض التحليلي الطغيان الطائفي، تفكك األمة

 ,Economic Hegemony السودان

Globalization, 

International Trade 

Agreements 

الييمنة االقتصادية، العولمة، 
 االتفاقيات التجارية الدولية

االقتصاد العام و  العرض التحليلي
االقتصاد الكمي و 
 الدولي

146 

 ,Water pollution السودان

Development 
اقتصاد البيئة و  العرض التحليلي تموث المياه، التنمية االقتصادية

التنمية/الموارد  

147 

 Property Rights, Land السودان

Disputes, Social 

Discontent 

حقوق الممكية، نزاع األراضي، 
 السخط االجتماعي

اقتصاديات  العرض التحليلي
اقتصاد الموارد/عامة  

148 

التحليل الرياضي  االستثمار Investment السودان
 القياسي

اقتصاد كمي 
 واقتصاديات التنمية

149 

  السودان

Measuring Poverty, 

Human Capital 

Development 

 قياس الفقر
 التنمية البشرية

التحليل الرياضي 
 القياسي

اقتصاد كمي و 
 اقتصاديات التنمية

150 

/ االقتصاد العام العرض التحليلي المعامالت االقتصادية Economic Interactions السودان
 االقتصاد االجتماعي

151 

 ,Humanitarian Aid السودان

Internal 

Displacement, Social 

Impacts 

المساعدة اإلنسانية، الترحيل، 
 التأثيرات االجتماعية

االقتصاديات العامة  العرض التحليلي
 والتنمية االقتصادية

152 

المشروعات الصغيرة و  SMEs السودان
 المتوسطة

 153 اقتصاديات األعمال العرض التحليلي

اقتصاد مالي واقتصاد  العرض التحليلي الخيارات، إدارة المخاطر Options, Risk السودان
 كمي

154 

 Technical Efficiency of السودان

Banks 

 155 تحميل كمي رياضي التحليل الرياضي الكفاءة الفنية لمبنوك

أنظمة /اقتصاد مالي العرض التحليلي بنك أوقاف Waqf Bank السودان
 اقتصادية

156 
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 Saving, Investment الجزائر

Causality, 

Cointegration 

 االدخار، االستثمار
 السببية، التكامل المشترك

 157 اقتصاد كمي التحليل القياسي

 Household Saving الجزائر

Function 
التحميل الرياضي  دالة االدخار العائمي

 القياسي
 158 اقتصاد كمي

اقتصاديات  العرض التحميمي المسئولية االجتماعية Social Responsibility فلسطين
اإلبداع و النمو/التنمية  

159 

 Exports, Logistic Costs مصر
Panel Data 

 الصادرات، النفقات الموجستية
 البيانات الطولية

 160 اقتصاد دولي التحميل القياسي

 Governance, Returns مصر

on Natural Resources, 

OLS 

 

د الطبيعيةرالحوكمة، عوائد الموا العرض التحميمي  
 القياسي

اقتصاد 
اقتصاديات /مالي

 الموارد الطبيعية

161 

 ,Cultural Dimensions مصر

OLS 

  

 و اقتصاد دولي التحميل القياسي  الثقافيةاألبعاد
 اقتصاد الثقافة

162 

 Foreign Direct مصر

Investment (FDI) 

Panel Analysis 

  المباشراألجنبياالستثمار 

 ترابيع البيانات
 التحميل القياسي

 

 163 اقتصاد دولي

 ,Education Reform مصر

Competitiveness 
 164 اقتصاديات التعميم العرض التحميمي  التعميم، التنافسيةإصالح

 ,Institutional Factors مصر

Higher Education 

Competitiveness 

العوامل المؤسسية، تنافسية 
 التعميم العالي

 165 اقتصاديات التعميم العرض 

 Gravity Model for مصر

Spatial Analysis, OLS 

 

 166 اقتصاد دولي التحميل القياسي نموذج الجاذبية لمتحميل المكاني

 Performance مصر

Efficiency of Human 

Labor, Animal 

Production Activities, 

OLS 

 

كفاءة أداء العمل، أنشطة 
 اإلنتاج الحيواني

 167 اقتصاد العمل التحميل القياسي

 ,Technological Change مصر

Demand for 

Agriculture Labor, OLS 

 

التغير التكنولوجي، الطمب عمى 
 العمالة الزراعية

 168 اقتصاد جزئي التحميل القياسي

 Labor Supply, OLS مصر

 
 169 اقتصاد كمي و نقدي التحميل القياسي عرض العمالة

 Labor Migration, OLS مصر

 
 170 اقتصاد دولي التحميل القياسي ىجرة العمالة

 Performance مصر

Efficiency of Human 

Labor, Animal 

Production Activities, 

كفاءة أداء العمل، أنشطة 
 اإلنتاج الحيواني

 171 اقتصاد العمل التحميل القياسي
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OLS 

 

 172 اقتصاد الجزئي التحميل الرياضي االستخدام األمثل Optimization مصر

 Diversification of الجزائر

Government 

Investment , OLS 

 

 173 االقتصاد العام التحميل القياسي تنويع االستثمار الحكومي

 Agriculture, Industry فلسطين

 (OLS) 
 الزراعة و الصناعة
 االنحدار العادي

اقتصاد الزراعة و  التحميل القياسي
 الموارد والتنمية

174 

 Imports, Exports فلسطين

OLS, Causality 
 الواردات، الصادرات

 االنحدار العادي، السببية
 175 اقتصاد دولي و التنمية التحميل القياسي

تدل عمى أقسام أو امتدادات المجال (/ )اإلشارة   

.يعتمد ىذا العرض عمى مستودع البحوث االقتصادية بمكتبة جامعة ميونخ بألمانيا: لمصدرا  

Munich Personal RePEc Archive, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

  المؤشرات الرئيسة ألبحاث االقتصاد العربية إحصاءات(: 3)جدول 

اتجاىات البحث الرئيسة و المنيجية المتبعة-أ  

 المنيجية التكرار
 

الرقم  اتجاىات البحث الرئيسة التكرار
 المسمسل

التحميمي الوصفي،  )المنيج الوصفي  113
العرض التحميمي، االستقرائي 
(االستنباطي، النظري الفكري  

 عمم االقتصاد العام و تدريسو 2

General Economics and Teaching 

1 

 تاريخ الفكر االقتصادي 1 المنيج الكمي اإلحصائي القياسي 42
History of Economics Thought 

2 

 3 الطرق الرياضية و الكمية 1 المنيج الكمي الرياضي 14
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Mathematical and Quantitative 

Methods 

 االقتصاد الجزئي 6 المنيج الكمي الرياضي القياسي 6
Microeconomics 

4 

 االقتصاد الكمي و النقدي 38  
Macroeconomics and Monetary 

Economics 

5 

 االقتصاد الدولي 20  
International Economics 

6 

 االقتصاد المالي 25  
Financial Economics 

7 

 االقتصاديات العامة 4  
Public Economics 

8 

 الصحة و التعميم و الرفاه 3  
Health, Education, and Welfare 

9 

 اقتصاديات العمل و السكان 8  
Labor and Demographic Economics 

10 

 القانون و االقتصاد 3  
Law and Economics 

11 

(االقتصاد القطاعي )المنظمات الصناعية  18    

Industrial Organization 

12 

 إدارة األعمال و اقتصاد األعمال 21  
Business Administration and 

Business Economics 

13 

 التاريخ االقتصادي 1  
Economic History 

14 

 التنمية االقتصادية و النمو 11  
Economic Development and Growth 

15 

 أنظمة اقتصادية 3  
Economic Systems 

16 

 اقتصاديات الزراعة و الموارد الطبيعية 5  
Agriculture and Natural Resource 

Economics 

17 

 اقتصاديات التحضر و الريف و المواصالت 1  
Urban, Rural and Transportation 

Economics 

18 

 أصناف متنوعة 0  
Miscellaneous Categories 

19 
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 موضوعات خاصة أخرى 4  
 الثقافة و الدين و االجتماع و السياحة

Other Special Topics 

20 

 المجوع  175  175
(.2)يعتمد ىذا العرض عمى جدول: المصدر  

المصطمح المنيجي- ب  

 المصطمح المنيجي التكرار
 

الرقم 
 المسمسل

 1 التكامل المشترك 11

 2 السببية 6

(البيانات الطولية)ترابيع البيانات  3  3 

 4 االنحدار التجميعي 1

 5 االنحدار العادي 13

 6 متجو االنحدار الذاتي 1

 7 اتجاىات التحويل 1

 8 التغيرات الييكمية 1

 9 تقمبات االستدالل 1

 10 التنبؤ 2

 11 النماذج االقتصادية الكمية 1

 12 التقمبات الموسمية 1

 13 نموذج االنحدار الذاتي البنيوي 4

 14 المعاينة 1

 15 النموذج داخمي الزمن 3

 16 التكامل المشترك غير الخطي 1

 17 التقمب العنقودي 1

 18 نموذج االرتداد غير متجانس التباين المشروط المعمم 1

 19 المعاينة المعتادة 1

 20 انحدار المتغيرات غير المرتبطة ظاىريا 1

 21 التوازن العام 1

 22 نموذج التباين الشرطي لألخطاء 1

 23 نموذج الجاذبية لمتحميل المكاني 1
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 24 االمثمية 1

 25 النماذج الديناميكية 1

(.2)يعتمد ىذا العرض عمى جدول: المصدر  

 

 

المصطمح االقتصادي-ج  

 المصطمح االقتصادي
 

الرقم  اتجاىات البحث الرئيسة
 المسمسل

األمن االقتصادي، األمن الغذائي، التأثيرات 
االجتماعية االقتصادية، الييمنة االقتصادية، 

 العولمة

 1 االقتصاد العام

 2 تاريخ الفكر االقتصادي البنوك، الوسطاء الماليون

 3 الطرق الرياضية و الكمية االستخدام األمثل، الكفاءة  الفنية

القطاع الخاص، تنويع اإلنتاج، دالة الطمب، الطمب 
عمى عنصر العمل، الكفاءة الفنية لمبنوك، الطمب 

 عمى العمالة الزراعية، كفاءة أداء العمل

 4 االقتصاد الجزئي

التغيرات الييكمية، السياسات النقدية، الييكل 
المصرفي، االستثمار، االستثمارات البينية، 

االستثمار األجنبي المباشر، االدخار، دالة االدخار 
العائمي، السياسات االقتصادية، التشغيل، اإلقراض، 
القدرة االئتمانية، البطالة، عجز الميزانية، المزاحمة، 

الحساب الجاري، االستثمار الخاص، السياسات 
المالية، االستقرار، البنوك، احتياطيات البنوك، 

األداء االقتصادي، التغير التكنولوجي، رأس المال 
 الفكري، عرض العمالة، االتحاد النقدي األوروبي 

 5 االقتصاد الكمي و النقدي

التجارة االلكترونية، التنسيق، التعاون، االتحاد، 
الشراكة، االتحاد الجمركي، التنافسية ، الصادرات، 

الواردات، الحساب الجاري، تسوق االنترنت، 
العولمة، االتفاقيات التجارية الدولية، النفقات 

 الموجستية

 6 االقتصاد الدولي
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االستثمار، معدل عائد االستثمار، األزمة المالية، 
السوق المالي، عوائد السوق المالي، البورصات 
الناشئة، مؤشر تداول، تحرير األسواق المالية، 

إدارة المخاطرة، / تقمبات أسعار األسيم، المخاطرة
 الخيارات

 7 االقتصاد المالي

النفقة، عجز الميزانية، الرفاه العام، حوكمة المالية 
 العامة،  تنويع االستثمار الحكومي

 8 االقتصاديات العامة

التعميم الشامل، إصالح التعميم، العوامل المؤسسية، 
 التنافسية

 9 الصحة و التعميم و الرفاه

فيم الشباب، ىجرة الكفاءات، اليجرة الخارجية،  
 قدرات المرأة الماكثة

 10 اقتصاديات العمل و السكان

 11 القانون و االقتصاد الحق االقتصادي، حقوق الممكية

القطاع غير المنظم، الصناعة النفطية، التصنيع، 
الصناعة التحويمية، الصناعة التقميدية، التصنيع 

الغذائي، الطاقات اإلنتاجية المعطمة، المنظمات غير 
 الحكومية

 12 المنظمات الصناعية

 المشروعات الصغيرة و المتوسطة، الريادية، الكفالة
المصرفية، المسئولية االجتماعية، الذكاء   

الصناعي، منيجية األمن، التنافسية السعرية، 
تحسين الجودة، الفساد اإلداري، االغتراب الوظيفي، 

، الحوكمة، صناعة القرارات، ، اتجاىات 
 المستيمكين

 13 إدارة األعمال و اقتصاد األعمال

النزاعات الداخمية، التأثيرات االجتماعية االقتصادية، 
 النفط، الشرق األوسط

 14 التاريخ االقتصادي

التنمية، النمو االقتصادي، البمدان النامية، الفقر، 
الحد من الفقر، قياس الفقر، التنمية االقتصادية، 

اقتصاد المعرفة، مؤشر تنمية الحكومة االلكترونية، 
تنمية الموارد البشرية، التنمية المستدامة، التنمية 
الصناعية، مؤشر تنمية الموارد البشرية، المشيد 

 الحضاري العربي

 15 التنمية االقتصادية و النمو

 

 

 

 

 

 

السيادة، السياسة، بيت المال، الوقف اإلسالمي، 
الرقابة الشرعية، المصارف اإلسالمية، الصناديق 

اقتصاد إسالمي، تمويل /أنظمة اقتصادية 
 إسالمي

16 
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الوقفية، التمويل اإلسالمي، التورق المنظم، 
الحساب الجاري اإلسالمي، الزكاة، اقتصاد إسالمي، 

 بنك أوقاف، حوكمة الوقف
الزراعة، التركيب المحصولي، تموث المياه، مبيعات 
الكيرباء، أنشطة اإلنتاج الحيواني، عوائد الموارد 

 الطبيعية

 17 اقتصاديات الزراعة و الموارد الطبيعية

 18 اقتصاديات التحضر و الريف و المواصالت اإلسكان الميسر، العشوائيات

 19 أصناف متنوعة -

المعامالت االقتصادية، التأثير القبمي، الطغيان 
الطائفي، تفكك األمة، نزاع األراضي، السخط 

االجتماعي، البقاء، المساعدة اإلنسانية، األبعاد 
 الثقافية، السياحة و اآلثار، الجوالت االفتراضية

 موضوعات خاصة أخرى
  الثقافة و الدين و االجتماع و السياحة

20 

(.2)يعتمد ىذا العرض عمى جدول: المصدر  

 

 

 

 


