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 الذساساث اللاهىهُت والاكخصادًتمخبر 

 اكخصادًاث العاكاث اإلاخجذدة ودوسها في جحلُم الخىمُت اإلاسخذامتوبالخعاون مع مخبر 

 ISBN للمساهمت في جألُف هخاب حماعي محىم رو جشكُم دولي معخمذدعىة 

  

 عىىان الىخاب

 اسخلشاس بعض اكخصادًاث الذٌو العشبُتاوعياساتها على على أسعاس الىفغ و  -91-أزش هىفُذ 

 الهُئت اإلاضشفت على الىخاب
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 الذًباحت:
 حمُع ذمس   الخأزير عالُت اكخصادًت أصمت هىسوها حائحت صيلذ

 فُه، الاكخصادًت الحُاة مىاحي ول على بخذاعُاتها وأللذ العالم، أهحاء

 حذور بضأن جيبؤاتهم سلف مً ًشفعىن  خخصينواإلا الخبراء حعل بضيل

 التي الاكخصادي والىساد الشهىد حالت على بىاء خعير، اكخصادي اهىماش

 جىدسيها التي للعبُعت وهؽشا بذاًتها، مً ألاولى ألاصهش في الجائحت خلفتها

ت، على وحىدي تهذًذ   راث صحُت واسزت هىنها في هىسوها حائحت  البضٍش

 ودًىامىُتها الاكخصادًت الحُاة اوسُابُت أمام لُاحلُ عائلا خللذ فلذ

 في الاكخصادي اليضاط وجيرة خفض إلى أدي مما العاإلاي اإلاسخىي  على

 واحساع الجائحت جأزيراث جىامي وبفعل ؤلاهخاج، عجلت وجشاحع العالم

 اهخفض وهزلً العاإلاي الاكخصادي الىمى معذالث جشاحعذ هعاكها،

 للسلع الذولُت الخجاسة جضشسث هما ملحىػ، بضيل العاإلاي العلب

 آزاس لخمخذ الخىسٍذ، سالسل خععلل هدُجت الىلل حشهت لخلُُذ والخذماث

 مسبىكت، غير انهُاساث في لها مدسببت العاإلاُت الىفغ أسىاق إلى الجائحت

 ولخخفُف واضحا، جأزشا عشف الزي العاإلاي العمل سىق  في الحاٌ وهزلً

ٌ  مً الىثير ساسعذ متألاص  لهزه الاكخصادًت آلازاس  اجخار إلى العالم دو

 رلً، في صعىبت واحهذ أنها إال اكخصادها، إلوعاش الخذابير مً حضمت

 كىة ؼل في ؤلاهفاق وحذود اإلايزاهُت بلُىد الالتزام مهمت لخعلذ هؽشا

ٌ  الُلين عذم دسحت واسجفاع الجائحت هزه جذاعُاث  مسخلبلها، حى

ٌ  بلُت غشاس على فسهاه الجضائش وحذث السُاق هزا وفي  العالم دو

 لخصىصُت وهؽشا اكخصادها، على هىسوها حائحت بخذاعُاث مخأزشة

عي واكخصاد الجضائشي  الاكخصاد  اإلاحشوكاث، مذاخُل على كائم َس

 اإلاحشوكاث على العلب جشاحع بسب مضدوحا علُه ألاصمت جأزير وان

تالجضائ بالحىىمت دفع مما العاإلاُت، الىفغ أسعاس وتهاوي   إلى ٍش

عت اسخجابت  مً ورلً للجائحت، الاكخصادًت آلازاس لخخفُف سَش

 العابع راث والؽشفُت الاسخثىائُت الخذابير مً حضمت اجخار خالٌ

 وصٍادة اإلاخاحت، الاكخصادًت سُاستها أدواث جفعُل عبر الاسخعجالي،

 في بالغت أهمُت جىدس ي فهي ألاصمت إداسة في الخذابير هزه دوس  على

 سعشجه الزي الاكخصادي والخجذًذ اإلاالي ؤلاصالح مساس حماًت

 صأهه مً مىؽم هئظاس الحالي، العام معلع عملها مخعغ في الذولت

 الخىمُت، إلاخعلباث ٌسخجُب حذًذ، اكخصادي همىرج ججسُذ

 حغيراث جلخضُه ما مع والخىافم الاوسجام على كذسجه إلى باإلضافت

 للعالم الجذًذة الخىاصهاث ؼل في اإلاشجلبت الجُى اكخصادًت الخاسظت

 الىىسوها. بعذ

 بىاء
 
على ما سبم سدخمحىس الىخاباث حىٌ ؤلاصيالُت  ا

 الشئِسُت الخالُت: 

على أسعاس الىفغ في  -91-ما هى أزش هىفُذ 

 الذٌو العشبُت؟اكخصادًاث الجضائش وبعض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاوس الىخاب

  ٌ . -91-علم ألاوبئت، هىفُذ  :اإلاحىس ألاو
 
 أهمىرحا

 على سىق الىفغ. -91-أزش هىفُذ  :ثاوياإلاحىس ال 

 على الاكخصاد  -91-أزش هىفُذ  :اإلاحىس الثالث

  .الجضائشي 

 وأزشه على بعض  -91-هىفُذ  :اإلاحىس الشابع

 اكخصادًاث الذٌو العشبُت.

 ألاهذاف

  الخعشف على ؤلاظاس الىؽشي لعلم ألاوبئت هىفُذ-

91-  
 
 .أهمىرحا

  91-الخعشق ألزش علم ألاوبئت )هىفُذ-  
 
( أهمىرحا

 .على أسعاس الىفغ همحشن أساس ي للىمى الاكخصادي

  الخعشق إلاخخلف اكخصادًاث الذٌو العشبُت وعلى

أهم العىامل اإلاؤزشة على الىمى الاكخصادي والخىمُت 

 .الاكخصادًت

  على الاكخصاد الجضائشي  -91-دساست أزش هىفُذ

 واكخصادًاث بعض الذٌو العشبُت.
: 

 اإلاضاسهت اسخماسة

  سناإلاضا سخارألا. : ……..............…….……………….......… 

 العلمي: . اإلاؤهل ……………......…….......……..........……… 

 . :الىؼُفت ………………….......................…………………… 

 الاهخماء: . مؤسست ………....………...……..........………… 

 ذ  ………........…………….....……….....… :. يؤلالىتروو البًر

 الهاجف سكم . : …......………………….........…………….....… 

 ت: .ُالبحث الىسكت عىىان ……….......………..........……… 

 . :عىىان اإلاحىس …...………………...................…………… 

 



 
 اليضش صشوط

 :الحالية للىقاط الكاملة العىاية عطاءإ الجماعي في الكحاب وبحوثهم مقاالتهم وشس في يسغبون  الرين الباحثين السادة من يسجى    

 قص ى.أ كحد   20)لىإ 15 من(الصفحات عدد 

 الخط هوع (Traditional Arabic) باللغة العسبية لألعمال 14 بحجم. 

 يكون بخط) اهجليزية وأ فسوسية( جىبيةلا  باللغة املقاالت ماأ (Times New Roman) 12حجم .  

 ألسلوب  وفقا الحوثيق يحم نأAPA. 

 وشسها ثم وأ قبل من بها املشازكة ثم التي املقاالت ثقبل ال. 

 حالة ودزاسة /وأ الواقع من املحضمىة هماذج جديد، بطسح املحميزة :البحثية لألوزاق لاولوية جعطى. 

  ي كالبوساق البحثُت فألا جشسل Word. 

 مىاعُذ هامت:

 خ اسخالم ألا آ  .0109ي ما 19عماٌ خش جاٍس

  خ الشد على اإلاساهماث  .0109 ماي 01جاٍس

  خ وضش الىخاب  . 0109 حىان 02جاٍس

 
 الاجصاٌ على: لالسخفساس ًشجى                                                                         :ؤلاًمُل الالىترووي عبر جشسل  عماٌألا    

                                                                                                                           1121919510  Covidpp2021@gmail.com         
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