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لطلبة البكالوريوس مفردات مادة االقتصاد الكلي  

 أ.د. سامي عبيد محمد التميمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الفصل االول / مدخل لدراسة االقتصاد الكلي 

 اوال / علم االقتصاد

 ثانٌا / االقتصاد الجزئً واالقتصاد الكلً 

/ اهداف االقتصاد الكلً  ثالثا  

 الفصل الثاني / قياس النشاط االقتصادي الكلي 

الدخل الدائرياوال /  نموذج تدفق   

 ثانٌا / مفاهٌم الناتج )الدخل( القومً

 ثالثا / طرق قٌاس النشاط االقتصادي

 رابعا / مشاكل حساب الدخل القومً 

االعتماد على الدخل القومً  مأخذخامسا /   

 الفصل الثالث / النظرية الكالسيكية 

 اوال  / الفرضٌات العامة للنظرٌة الكالسٌكٌة 

 ثانٌا / التوازن االقتصادي فً النظرٌة الكالسٌكٌة 

ةٌثالثا/ انهٌار النظرٌة الكالسٌك  

 الفصل الرابع / النظرية الكينزية

 اوال / انتقادات كٌنز للنظرٌة الكالسٌكٌة 

ٌة الكٌنزٌة ثانٌا / افتراضات النظر  
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 ثالثا/ النموذج الكٌنزي القتصاد مكون من قطاعٌن 

 رابعا/ النموذج الكٌنزي القتصاد مكون من ثالث قطاعات 

 خامسا/ النموذج الكٌنزي القتصاد مكون من اربع قطاعات 

 (AD – ASالفصل الخامس / التوازن االقتصادي ) نموذج 

  ADاوال/ الطلب الكلً 

 ASثانٌا / العرض الكلً 

 AD - ASثالثا / التوازن فً نموذج 

 (      IS – LM/ التوازن في سوق السلع وسوق النقود ) نموذج  الفصل السادس

  ISاوال /  التوازن فً سوق السلع واشتقاق منحنى 

  LMثانٌا / التوازن فً سوق النقود واشتقاق منحنى 

  IS – LMثالثا / التوازن فً نموذج 

 / التضخم الفصل السابع

 اوال / تعرٌف التضخم وقٌاسه 

 ثانٌا / تصنٌفات التضخم 

 ثالثا / انواع التضخم 

 رابعا / اثار التضخم 

 خامسا / معالجة التضخم 

 / البطالة  الفصل الثامن

 اوال / تعرٌف البطالة 

 ثانٌا / معدل البطالة 
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 ثالثا/ انواع البطالة 

 رابعا / النظرٌات المفسرة للبطالة 

 / اثار البطالة  خامسا

 / معالجة البطالة  سادسا

 / العالقة بٌن التضخم والبطالة  سابعا

 / الدورات االقتصادية  الفصل التاسع

 اوال / مفهوم الدورة االقتصادٌة ومؤشراتها 

 ثانٌا / مراحل الدورة االقتصادٌة 

 ثالثا / النظرٌات المفسرة للدورة االقتصادٌة 

 / السياسة النقدية  الفصل العاشر

 اوال / مفهوم السٌاسة النقدٌة 

 ثانٌا / ادوات السٌاسة النقدٌة 

 ثالثا / السٌاسة النقدٌة والفجوة التضخمٌة 

 رابعا / السٌاسة النقدٌة والفجوة الركودٌة 

 / السياسة المالية  الفصل الحادي عشر

 اوال / مفهوم السٌاسة المالٌة 

 ثانٌا / ادوات السٌاسة المالٌة 

 ثالثا / السٌاسة المالٌة والفجوة التضخمٌة 

 رابعا / السٌاسة المالٌة والفجوة الركودٌة 

 

 مدرس المادة                                                                            
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 أ.د. سامي عبيد التميمي 

 

 


