قطـِ ايتُٚ ٌٜٛاملصازف
نًٝـ ١إداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ
داَع ١آٍ ايبٝت
0211/0212

ارتط ١ايدزاض ١ٝيدزد ١املادطتري يف ايتُٚ ٌٜٛاملصازف
(َطاز ايسضاي)١
اضِ ايدزد( ١بايعسبٝــ :)١املادطتري يف ايتُٚ ٌٜٛاملصازف
اضِ ايدزد( ١باإلصتًٝصM. A. in Finance and Banking :)١ٜ
أ -أسهاّ ٚشسٚط عاَـ:١
تًتصّ ٖر ٙارتط ١باإلطاز ايعاّ يتعًُٝات بسْاَر ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
ايتخصصــات ايــن قهــٔ قبٛذــا يف ٖــرا ايمْــاَر :ايتُٜٛــٌ ٚاملصــازف اقتصــادٜات املــاٍ ٚاألعُــاٍ
االقتصاد ٚإداز ٠األعُاٍ ٚاحملاضب ١ايعً ّٛاالنتٛاز.١ٜ
بَ -هّْٛات ارتط:١
تته ٕٛارتط ١ايدزاض ١ٝيدزد ١املادطتري يف ايتُٚ ٌٜٛاملصازف َٔ ( )33ضاعَ ١عتُدَٛ ٠شع ١عًـ٢
ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايطاعات املعتُد٠
ْٛع املتطًب
ايتطًطٌ
َتطًبات ايتخصّص:
أٚالً
اإلدباز١ٜ
املٛاد
أ
18
6
ب -املٛاد االختٝاز١ٜ
9
ز -زضاي ١املادطتري
اجملُٛع

::

زْ -ظاّ ايرتق:ِٝ
 -1زَص ايهً:١ّٝ
ايهًٝـــ١
إداز ٠املاٍ ٚاألعُاٍ

ايسَص
25
 -9زَٛش األقطاّ:

ايكطِ
ايتُٚ ٌٜٛاملصازف

ايسَص
23
 -3زَٛش املٛاد:
9-2

9-2

7

23

25


ايتطًطٌ


اجملاٍ


املطت٣ٛ


ايكطِ


ايهً١ٝ

1

َديَٓ ٍٛصي ١ايعصسات (اجملاٍ) يف أزقاّ املٛاد
زَص اجملاٍ
2
1
0
3
4

زَص اجملاٍ

عٓٛإ زتاٍ ايتخصص
َٛاد حبج١ٝ
املصازف
ايتٌُٜٛ
االضتجُاز
َصازف إضالَ١ٝ

5
6
7
8
9

عٓٛإ زتاٍ ايتخصص
َصازف َسنص١ٜ
األضٛام املاي١ٝ
إداز ٠املخاطس
سًك ١حبح
زضـــــاي ١املادطـــــتري/االَتشإ
ايصاٌَ

د) املٛاد االضتدزان:١ٝ
حتدد مبٛدب تعًُٝات ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١آٍ ايبٝت.
(أٚالً ) َتطًبات ايتخصص ) ::( :ضاعَٛ ١شع ١عٌ ايٓش ٛاآلت: ٞ
أ -املٛاد اإلدباز )18(:١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ب -املٛاد االختٝاز )6(:١ٜضاعَ ١عتُد.٠
ز -زضاي ١املادطتري )9(:ضاعَ ١عتُد.٠
أ -املٛاد اإلدباز)8?( :١ٜضاعَ ١ع تُدٚ ٠تصٌُ املٛاد ايتاي:١ٝ
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
1
0
3
4
5
6

2523711
2523701
2523700
2523731
2523761
2527722

اإلداز ٠املصسف ١ٝايتذاز ١ٜاملتكدَ١
ايتُ ٌٜٛايدٚيٞ
أداز ٠ايتُ ٌٜٛاملتكدَ١
ستافظ االضتجُاز
األضٛام املاي ١ٝاملتكدَ١
َٓـــاٖر ايبشـــح ايعًُـــ ٞيف ايعًـــ ّٛاالقتصـــاد١ٜ
ٚاإلداز١ٜ
اجملُٛع

ب -املٛاد االختٝاز )=( :١ٜضاعات َعتُد ٠خيتازٖا ايطايب َٔ ضُٔ املٛاد ايتاي:١ٝ
اضِ املاد٠
زقِ املاد٠
ت
1
0
3
4
5
6
7

2523710
2523713
2523771
2523781
2524700
2527703
2527741

املصازف اإلضالَ١ٝ
املصازف املسنصٚ ١ٜايطٝاضات ايٓكد١ٜ
إداز ٠املخاطس املتكدَ١
سًك ١حبح يف ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصسف١ٝ
ستاضب ١تهايٝف َتكدَ١
أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
ايٓظس ١ٜايتذاز ١ٜايدٚي١ٝ

ز )7<7:>@@( -زضاي ١املادطتري بٛاقع (@) ضاعات َعتُد.٠

0

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
?8

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3

املـٛاد اين ٜكدَٗا ايكطِ
ت

زقِ املـاد٠

1
0
3
4
5
6
7
8
9

2523711
2523710
2523713
2523701
2523700
2523731
2523761
2523771
2523781

اضِ املـــاد٠
اإلداز ٠املصسف ١ٝايتذاز ١ٜاملتكدَ١
املصازف اإلضالَ١ٝ
املصازف املسنصٚ ١ٜايطٝاضات ايٓكد١ٜ
ايتُ ٌٜٛايدٚيٞ
أداز ٠ايتُ ٌٜٛاملتكدَ١
ستافظ االضتجُاز
األضٛام املاي ١ٝاملتكدَ١
إداز ٠املخاطس املتكدَ١
سًك ١حبح يف ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصسف١ٝ

3

ايطاعات
املعتُد٠
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ٚصف املٛاد
اإلداز ٠املصسف ١ٝايتذاز ١ٜاملتكدَ١
7<7:>88
Advanced Commercial Bank Management
تتطـُٔ ٖـر ٙاملـاد :٠دزاضـ ١نٝإٝـ ١إدازَٛ ٠دـٛدات َٚطًٛبـات املصـسفٚ .تتطـُٔ إداز ٠املٛدـٛدات
زتُٛعتني زٝ٥طٝتني األٚىل ٖ ٞاملٛدٛدات ايطا ١ً٥املتُجً ١بايٓكـد ٚاالضـتجُازات يف األٚزام املايٝـ١
ٚايجاْ ٖٞ ١ٝايكسٚض بأْٛاعٗا .أَـا إداز ٠املطًٛبـات فتتطـُٔ أٜطـ ًا زتُـٛعتني زٝ٥طـٝتني األٚىل ٖـٞ
ايٛدا٥ع بأْٛاعٗا ٚايجاْ ٖٞ ١ٝزأس املاٍ ٚاالستٝاطٝات .ثـِ تعـاا املـاد ٠أْٛاعـ ًا زٝ٥طـَ ١ٝـٔ املخـاطس ايـن
تتعسض ذا إداز ٠املصازف ايتذازٚ ١ٜبصهٌ خاص شتـاطس تكًبـات أضـعاز ايإا٥ـد .٠ثـِ تتٓـا ٍٚاملـاد٠
دٛاْب أخس َٔ ٣إداز ٠املصازف ايتذاز ١ٜأُٖٗا املصـازف ايصـاًَ ١ثـِ إداز ٠املصـازف ايعاملٝـٚ ١نـريو
تك ِٝٝاألدا ٤يف املصازف ايتذاز.١ٜ
املصازف اإلضالَ١ٝ
7<7:>89
Advanced Islamic Banks
تٗدف ٖر ٙاملاد ٠إىل دزاض ١املبادئ ايعاَ ١اين تك ّٛعٗٝـا ايصـريف ١اإلضـالَٚ ١ٝحتًٝـٌ َصـادز أَٛاذـا
ٚاضتخداَاتٗا َٓٚاٖر ايتش ٍٛإيٗٝا ٚايعالق ١بني املصازف املسنصٚ ١ٜاملصازف اإلضالَٚ ١ٝدٚز املصـازف
اإلضالََ ١ٝايٝاً ٚتُٜٓٛاً ٚاضتجُازٜاً َع ذنس بعض األَجً ١ايعًُ ١ٝعًٗٝا باإلضاف ١إىل دزاضـ ١بعـض
املؤضطات املاي ١ٝاإلضالَ ١ٝاألخس َٔ ٣سٝح طبٝعَ ١صادز أَٛاذا ٚأٚدـ٘ اضـتخداَاتٗا ٚأُٖٝتٗـا يف
االقتصادٜات اإلضالّ.
املصازف املسنصٚ ١ٜايطٝاضات ايٓكد١ٜ
7<7:>8:
Central Banks and Monetary Polices
تتطــُٔ ٖــر ٙاملــاد :٠دزاضــ ١يطبٝعــ ١املصــازف املسنصٜــٚ ١تطٛزٖــائ ٚأُٖٝتٗــا  ٚٚا٥إٗــا ايسقابٝــ١
ٚايتُٚ ١ًٜٝٛأدٚاتٗا ايٓكدٚ ١ٜاملصسفٚ ١ٝطبٝع ١عالقتٗا باذتهَٛـٚ ١دزدـات اضـتكاليٝتٗا ٚدٚزٖـا
يف ٌ ايصريف ١اإلضـالَٚ ١ٝايعٛملـ ١املايٝـٚ ١ايتشـسز املـايٚ ٞيف حتكٝـل ايتـٛاشٕ ايـداخًٚ ٞارتـازدٞ
ٚايتطٜٛس املايٚ ٞايتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜدٚزٖا يف االحتادات ايٓكد ..١ٜنُا تتطُٔ َتابعـ ١يًطٝاضـ١
ايٓكد :١ٜطبٝعتٗا أٖدافٗا أدٚاتٗا أْٛاعٗا ٚفعايٝتٗا يف ايبًدإ ايٓاَٚ ١ٝاملتكدَٖ .١ـرا باإلضـاف ١إىل
دزاض ١مناذز َٔ املصازف املسنص ١ٜيف ايبًدإ املتكدَٚ ١ايٓاَٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝاإلضالَ.١ٝ
املصازف املسنصٚ ١ٜايطٝاضات ايٓكد١ٜ
7<7:>8:
Central Banks and Monetary Polices
تتطــُٔ ٖــر ٙاملــاد :٠دزاضــ ١يطبٝعــ ١املصــازف املسنصٜــٚ ١تطٛزٖــائ ٚأُٖٝتٗــا  ٚٚا٥إٗــا ايسقابٝــ١
ٚايتُٚ ١ًٜٝٛأدٚاتٗا ايٓكدٚ ١ٜاملصسفٚ ١ٝطبٝع ١عالقتٗا باذتهَٛـٚ ١دزدـات اضـتكاليٝتٗا ٚدٚزٖـا
يف ٌ ايصريف ١اإلضـالَٚ ١ٝايعٛملـ ١املايٝـٚ ١ايتشـسز املـايٚ ٞيف حتكٝـل ايتـٛاشٕ ايـداخًٚ ٞارتـازدٞ
ٚايتطٜٛس املايٚ ٞايتُٓ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜدٚزٖا يف االحتادات ايٓكد ..١ٜنُا تتطُٔ َتابعـ ١يًطٝاضـ١
ايٓكد :١ٜطبٝعتٗا أٖدافٗا أدٚاتٗا أْٛاعٗا ٚفعايٝتٗا يف ايبًدإ ايٓاَٚ ١ٝاملتكدَٖ .١ـرا باإلضـاف ١إىل
دزاض ١مناذز َٔ املصازف املسنص ١ٜيف ايبًدإ املتكدَٚ ١ايٓاَٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝاإلضالَ.١ٝ
ايتُ ٌٜٛايدٚيٞ
7<7:>98
International Finance
تتطُٔ ٖر ٙاملاد :٠دزاضـ ١االخـتالٍ يف َٝـصإ املـدفٛعات ٚطـسم قٝاضـ٘ ٚتصـشٝش٘ ٚايتعـسف عًـ٢
أُٖ ١ٝايصسف األدٓيب ٚشتاطسْٚ ٙظاّ ايٓكد ايدٚي ٞمبا ف ٘ٝدٚز صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٚ ٞايبٓـو ايـدٚيٞ
يإلْصاٚ ٤ايتعُري يف ايتُ ٌٜٛايدٚيٚ ٞايصٓادٜل ايكطس ١ٜمبا يف ذيو صـٓدٚم ايٓكـد ايعسبـٚ ٞايبٓـو
ايعسب ٞاإلفسٜكْٚ ٞظـس ١ٜايتهاٌَ ايٓكدٚ ٟاتإاق ١ٝايٛسـد ٠ايٓكدٜـ ١األٚزبٝـٚ ١سسنـ ١ز ٚس
األَٛاٍ ايدٚيٚ ١ٝأضٛام ايٓكد ٚاملاٍ ايـدٚيٝني ٚدٚز ايصـسنات املتعـدد ٠ادتٓطـ ١ٝيف سسنـ ١ز ٚس
األَٛاٍ ايدٚيٚ ١ٝاالضتجُاز األدٓيب املباشس.
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أداز ٠ايتُ ٌٜٛاملتكدَ١
<7<7:>9
Advanced Financial Management
تتٓاٖ ٍٚر ٙاملاد ٠ستٛز االٖتُاّ املاي َٔ ٞقبٌ ايصسنات ارتاصٚ ١ايعاَـٚ ١قـسازات االضـتجُاز طٜٛـٌ
األدٌ فُٝا ٜتعًل بتكَ ِٝٝكرتسات االضتجُاز يف ٌ عـدّ ايتٛنـد ٚسطـاب تهًإـ ١األَـٛاٍ يف
ايصسنات ارتاصـٚ ١قـساز ايتُٜٛـٌ طٜٛـٌ األ دـٌ فُٝـا ٜتعًـل بٗٝهـٌ ايتُٜٛـٌ األَجـٌ َٚصـادز
ايتُ ٌٜٛط ٌٜٛاألدٌ ْٚظس ١ٜزأس املاٍ ايعاٌَ املتعًك ١باال٥تُإ ايتذـازٚ ٟاال٥تُـإ املصـسيف قصـري
َٚتٛضط ٚط ٌٜٛاألدٌ َٓٚاقص ١ألدٚات ايتشً ٌٝاملايَ ٞـٔ سٝـح حتًٝـٌ ايٓطـب املايٝـٚ ١تهٜٗٓٛـا
َٚديٛالتٗا ٚحتً ٌٝايسافع ١ايتصغٚ ١ًٝٝاملاي.ٞ
ستافظ االضتجُاز
7<7:>:8
Investment Portfolios
تتطــُٔ ٖــر ٙاملــاد :٠شــسا املصــطًشات األضاضــ ١ٝيف َٛضــٛع االضــتجُازات ٚاحملــافظ االضــتجُاز١ٜ
ٚدزاضـ ١األضٛام املايٝـٚ ١ايعٛاَـٌ املـؤثس ٠فٗٝـا ٚأضـايٝب تكٝـٚ ِٝحتًٝـٌ نافـ ١أْـٛاع األدٚات املايٝـ١
ايتكًٝدٚ ١ٜامل بتهس ٠سدٜجاً ٚذيو َٔ خالٍ َعسف ١تكٚ ِٝٝحتً ٌٝاألضِٗ ٚايطٓدات ٚاألْٛاع األخس٣
َٔ األدٚات املايٚ ١ٝنريو َعسف ١آثاز ايتٜٓٛع ٚاختٝـاز احملإظـ ١املايٝـ ١ايهإـؤٚ ٠نـريو دزاضـ١
االبتهازات ادتدٜد ٠يف األدٚات املايٚ ١ٝأُٖٗا ارتٝازات ٚاملطتكبالت ٚشسنات االضتجُاز .ثـِ دزاضـ١
أْـٛاع احملـافظئ االضــتجُازٚ ١ٜأضـٛام زأس املــاٍ ْٚظسٜاتٗـا ٚنإا٤تٗــا ٚقٝـاس أداٗ٥ــاٚ .أخـرياً دزاضــ١
االضتجُاز عً ٢ايٓطام ايعامل.ٞ
األضٛام املاي ١ٝاملتكدَ١
7<7:>=8
Advanced Financial Markets
تتٓاٖ ٍٚر ٙاملاد ٠طبٝعَٚ ١اٖ ١ٝايطٛم املايَٚ ١ٝهْٛاتٗا ٚدٚزٖا يف ايتُ ٌٜٛاحملًٖٝٚ ٞهٌ ايطـٛم
املايٚ ١ٝنٝإ ١ٝايتعاٌَ فٗٝا ٚدٚز ايٛضطا ٤يف خًل ايطٛم املايٚ ١ٝبٓٛى االضـتجُاز ٚأُٖٝـ ١املعًَٛـات
يف ايطــٛم املايٝــٚ ١طبٝعــ ١األٚزام املايٝــ ١املتداٚيــٚ ١أُٖٝتٗــا سطــب االقتصــادات املتكدَــٚ ١ايٓاَٝــ١
ٚتهايٝإٗا ٚنٝإ ١ٝتكُٗٝٝا ٚشتاطس االضتجُاز يف األضٛام املايَٚ ١ٝؤشس األضـِٗ ٚنٝإٝـ ١سطـاب٘
ٚتهَٚ ٜ٘ٓٛديٛالت٘ بايٓطب ١يًُطتجُس ٚاالقتصاد ايٛطين َٓٚاقص ١ايطٛم املاي َٔ ١ٝسٝح ايهإا٠٤
ٚأِٖ األشَات اين تعسضت ذـا األضـٛام املايٝـ ١يف ايبًـدإ املتكدَـٚ ١ايبًـدإ ايٓاشـٚ ١٦دٚز ايعٛملـ ١يف
تطٜٛس ٚتهاٌَ ايطٛم املاي.١ٝ
إداز ٠املخاطس املتكدَ١
7<7:>>8
Advanced Risk Management
تٗدف ٖـر ٙاملـاد ٠إىل حتًٝـٌ شتـاطس االضـتجُاز يًصـسنات ٚنٝإٝـ ١إدازتٗـا ٚٚضـا ٌ٥تغطٝتٗـا َـع
ايرتنٝص عً ٢املخاطس املايٚ ١ٝايٓكدٚ ١ٜشتاطس األضٛام ايدٚيٝـٚ ١نٝإٝـ ١قٝـاس املخـاطس َٚؤشـسات
ايتٓبؤ بٗا باضتخداّ املٓٗر ايهُ.ٞ
سًك ١حبح يف ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصسف١ٝ
7<7:>?8
Advanced Seminar in Finance & Banking Sciences
ٜتٓاٖ ٍٚرا املطام اسدخ ايتطٛزات يف زتاٍ ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصسفٜٗٚ ١ٝدف إىل متهني ايطـالب َـٔ
َتابع ١أدبٝات َٚطتذدات املٛضـٛع ٚذيـو بـاطالعِٗ عًـ ٢ايـدٚزٜات ايعًُٝـ ١املتخصصـٚ ١نـريو
ٜٗدف اىل تصٜٚد ايطالب باملٗازات ايبشج ١ٝايالشَـ ١ألعـداد ايسضـاٚ ٌ٥ايبشـٛخ األنادقٝـ ١يف زتـاٍ
ايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملصسف. ١ٝ
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ستاضب ١ايتهايٝف املتكدَ١
7<7;>99
Advanced Cost Accounting
تبشح ٖر ٙاملاد ٠بصهٌ َعُل يف ضًٛى ايتهايٝف ٚطـسم تكـدٜسٖا ٚبأضـايٝب حتًًٝـٗا أل ـساض
ايسقابٚ ١ايتخطٝط ٚاختاذ ايكسازات ٚعً ٢األخص تًو اين تك ّٛعً ٢عالق( ١ايتهًإ ١اذتذِ ايـسب))
َجٌ  :حتً ٌٝايتعادٍ ٚاضتخداَات٘ يف ختطٝط األزباا ٚطسم حتدٜد ايتهًإٚ ١أثسٖـا عًـ ٢ايـدخٌ
ٚحتً ٌٝايتهايٝف أل ساض ايتطعري .نُا ٜتِ تعُٝـل فٗـِ ايطايـب باملبـادئ ٚاملإـاٖ ِٝايـن حتهـِ
ايتهــايٝف املعٝازٜــٚ ١أضــايٝب حتًٝــٌ االضتسافــات ٚتإطــريٖا ٚدٚز املعــاٜري يف إعــداد املٛاشْــات
ايتخطٝطٝــٚ ١يف زتــاالت ايتخطــٝط ٚايسقابــٚ ١تكــ ِٜٛاألدا ٤نُــا تتطــُٔ حتدٜــد ايتهــايٝف
يألْصــط ١ــري ايصــٓاعْٚ ١ٝظــِ ايتهــايٝف ٚطــسم ختصٝصــٗا ختصــٝص ايتهــايٝف يًُٓتذــات
املصرتن .١نُا ٜتطُٔ املكسز تعُٝل َعسف ١ايطايب بتهايٝف ايتطٜٛل َٚصانٌ اضتخداَاتٗا.
َٓاٖر ايبشح ايعًُ ٞيف ايعً ّٛاالقتصادٚ ١ٜاإلداز١ٜ
7<7>>77
Scientific Research Methodology in Economics and Administrative
Sciences
أض ايٝب ايبشح ايعًُ ٞأخالقٝـات ايبشـح ايعًُـ ٞاإلطـاز ايعـاّ يًبشـح ايعًُـَٗٓٚ ٞذٝاتـ٘ ايصـعٛز
باملصهًٚ ١صٝا  ١ايإسضٝات مجع ايبٝاْات ٚتصُ ِٝاالضتباْات ٚتسَٝصٖا ٚحتًًٝـٗا إسصـاٝ٥اً بٓـا٤
ايُٓاذز ايكٝاض ١ٝايكٝاس ٚاختباز ايإسضٝات االضتٓتادات ٚنتاب ١ايتكسٜس
أضايٝب ايتشً ٌٝايهُٞ
7<7>>9:
Quantitative Analytical Methods
ٜٗدف املكسز إىل تصٜٚد ايطًب ١باألدٚات ٚايطسا٥ل ٚايعالقات اين تطاعدِٖ عً ٢ايتعاَـٌ َـع املعطٝـات
ايسقَُٚ ١ٝعادتتٗا ٚخاص ١يف زتاٍ اإلداز ٠فٜٗ ٛتطـُٔ ضـًٛى املـتغري ايعصـٛا ٞ٥ايٛاسـد عالقـ١
االضتداز بني َتغري  ٜٔأ ٚأنجس حتًٚ ٌٝتإطري َعاٌَ االزتبـاط ايتٓبـؤ بٛاضـط ١ايطالضـٌ ايصَٓٝـ١
اختباز املؤشسات اختبازات تتعًـل بصـهٌ ايتٛشٜـع ْظسٜـ ١ايتكـدٜس ايتكـدٜس اجملـايٚ ٞتطبٝكـات
عًُ ١ٝعً ٢اذتاضٛب.
ْظس ١ٜايتذاز ٠ايدٚي١ٝ
2527741
International Trade
تتطُٔ املادْ ٠ظسٜات ايتذاز ٠ايدٚيْٚ ١ٝظس ١ٜايتذاز ٠ايدٚي ١ٝيف ـٌ تصاٜـد ايتهـايٝف ْٚظسٜـ١
ٖٝهصس  -أٚيني (ايٛفس ٠ايٓطب ١ٝيف عٛاٌَ اإلْتاز) ٚايٓظسٜـ ١األضاضـ ١ٝيف ايتذـاز : ٠داْـب ايطًـب
ٚايٓظسٜــات اذتدٜجــ ١يف ايتذــاز ٠ايدٚيٝــٚ ١عٛا٥ــل ايتذــاز ٠اذتــسٚ ٠ايطٝاضــات ايتذازٜــ ١ايطٝاضــ١
ايتذاز ١ٜيف ايد ٍٚاملتكدََٚ ١ظاٖس فصٌ ايطٛم َصاٜا ٚعٝـٛب أْظُـ ١اذتُاٜـ ١ايتذازٜـْ ١ظسٜـ١
ايتهاٌَ االقتصاد ٟاالتإاق ١ٝايعاَ ١يًتذازٚ ٠ايتعسف ١ادتُسن( ١ٝادتات).
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