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 :مقدمة
 ماجستير(، مذكرة )أو دكتوراه أطروحة إعداد كيفية  منهجية في المختصر العلمي الدليل بهذا منتقد  

 في الطريق له نيري   أن شأنه من ،المستوى هذا في الباحث الطالب بها يستعين أن يمكن أولية كخطوة
 الدليل هذا وراء من نهدف حيث البحث(، مقترح ) بحثه مشروع إنجاز من ويمكنه لكك  بحثه معالجة
 فارس يحيى بجامعة التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم بكلية األقل على المنهجية توحيد

 خدمهايست التي واآلليات واالستراتيجيات واإلجراءات للطرق التفصيلي الوصف نيتضم   والذي بالمدية.
 التي األسئلة أو و/ الباحث يبنيها التي الفرضيات مبررات أو مبرر كذاو  بحثية، مشكلة لدراسة الباحث
 .يطرحها

 طبيعة لتحديد ،الباحث وفقها سيسير التي الخطوات عن وافية معلومات على المقترح يحتوي كما
 البحث مقترح نويبي   ،تحليلها قةوطري البيانات هذه جمع وطريقة سيجمعها، التي )المشاهدات( البيانات

 .البحثية المشكلة ووضوح بدقة

 التالية: أسئلة ثالث عن اإلجابة يحاول بحثال مقترح أن القول ويمكن

 ؟ فعله الباحث ينوي الذي ما -                                    
 ؟ الجهد بهذا يقوم لماذا -                                    

 ؟ الجهد بهذا سيقوم كيف-                                    

 مفهوم البحث العلمي: :أوال
وكذا  ،وأهدافه ،إلى معنى البحث العلمي قأن نتطر  نا بود   ،قبل الخوض في تفاصيل هذا الدليل    

 المواصفات العامة لكتابة البحث. 

   ى، تتب ع، تحر ى، سأل، حاول، اكتشف. : فت ش، تقص ويعنيهو مصدر الفعل الماضي بحَث.  البحث:/ 1
 .الحقائق أو أمر من األمور حقيقة منللبحث هو: الطلب والتفتيش وتقصي  فالمعنى اللغويوعليه 

 ؛كلمة منسوبة إلى العلم، وتعني: المعرفة والدراية وإدراك الحقائق، وكل ما يحيط بها: العلمي -
ليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية، بهدف ي المنظم بات باع أساهو التقص   :البحث العلمي -

   التأكد من صحتها وتعديلها أو إضافة الجديد لها. 
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، من خالل انجاز مابعد التدرجيقوم به الطالب في نهاية مرحلة  هو بحث   :البحث العلميأهداف / 2
 تتم مناقشتها أمام لجنة أساتذة. وتهدف إلى ما يلي: أو أطروحة مذكرة

لها عالقة  ،طلبة على استعمال الوثائق والكتب الموجودة بالمكتبة وفي جهات أخرىتدريب ال -
 بالموضوع المبحوث؛

 إظهار مقدرة الطالب على ترتيب المعلومات وجمعها، ثم تحليلها واستخالص النتائج؛ -
 دفع الطالب إلى القراءة وتنمية معلوماته في االختصاص الذي يدرسه؛ -
 م موضوعه؛الء  ض ما أخذه في مؤسسة ت  تمكين الطالب من تطبيق بع -

 يجب أن تتميز بالمواصفات التالية: : األطروحة )أو المذكرة(مواصفات / 3

  ؛ناتطبيقي نأو فصال ، منها فصلكحد  أقصى إلى خمسةثالثة يتراوح عدد الفصول من : عدد الفصول -

ملونة وغير مزركشة، ومطابقة : تكون الورقة الخارجية غير  (لمذكرة)أو ا ألطروحةل الورقة الخارجية -
 (؛0الملحق رقم المقدم )انظر  للنموذج

 اإلعالم اآللي، حسب المواصفات الشكلية الموالية؛ بجهازالمذكرة( )أو  األطروحةتكتب  :الكتابة -
االستخدام اآللي لهذه الطريقة في كتابة العناوين التالية: (:  en tète) استخدام رأس الصفحة -

 :........،الرابعالفصل  ل:....، الفصل الثاني:......، الفصل الثالث:........،مقدمة، الفصل األو 
 ؛خاتمة، قائمة المراجع، قائمة المالحق   :........،الخامسالفصل 

( نسخ مجل دة، ويكون لون الغالف الخارجي 70) سبعيتم  طباعة  النسخ المسلمة للمجلس العلمي: -
 ".عنابي"

 ضوع وعنوانها: عملية اختيار المو ثاني

، تبر عملية اختيار الموضوع ذو أهمية بالغة في أي بحث ولكل التخصصاتيع   / كيفية اختيار الموضوع:1
 وعليه هناك قواعد يجب مراعاتها في عملية االختيار نذكر أهمها:

 ؛ التخصصب الت قيدـ 
 ؛ ـ األهمية الميدانية للبحث

 ؛ مية للبحثيـ األهمية األكاد
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 ؛ت السابقةر الدراساـ توف
 .ـ استعداد الباحث لتكملة البحث

كذلك عملية اختيار العنوان يكتسي أهميته في طريقة ضبطه ومدى داللته للموضوع،  / اختيار العنوان:2
 لذلك يجب أن يحتوي على العناصر التالية:

 ؛ أن يكون واضحا    -
 ؛ ن يكون مختصرا  أ -
 ؛ أن يتسم بحياد الباحث فيه -
 ؛ يدةأن يكون في جملة مف  -
 ؛ يوضح مراحل البحث  -
 ؛ ظ وصفيةاتجنب استعمال ألف -
   ؛ أن ال يكون له حساسية اتجاه الشأن العام  -

 .ومكانيا   زمانيا  محدد  -

 )المذكرة( ا: ترتيب عناصر األطروحةثالث

 ترتيب عناصر األطروحة )المذكرة( وفق التسلسل التالي: يتم     

أنظر الملحق رقم ) يلي ن الورق المقوى والتي تحتوي على ماهي الغالف الخارجي المصنوع م :/ الواجهة1
0:) 

 ؛الجامعة وشعارها سما -
 ؛الكلية سما -
 ؛اسم القسم -
 ؛اسم التخصص -
عبارة: أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم ........، تخصص .......... إذا كانت  -

 دكتوراه.
ة الماجستير في العلوم....، تخصص.... مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادأو : 

 إذا كانت ماجستير.
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 أن يكون بخط حجم كبير وبارز. الموضوع: هو عنوان البحث ويجب -
 المشرف على اليسار. واسم ،إدراج إسم الطالب على اليمين -
السنة الجامعية: هي السنة الجامعية التي يودع فيها العمل لالدارة، وتكون في األسفل في وسط  -

 ة.الورق

 ؛ال يكتب أي شيء عليها :/ ورقة بيضاء2

 لكن بورق عادي؛هو نسخة طبق األصل للواجهة  :/ الغالف الداخلي3

م الطالب قد  ي  دة فقط، للطالب الحرية في محتواه، حيث تكون في صفحة واح :/ كلمة شكر وعرفان4
ذا الكلية والجامعة محل وك لمن قدم له يد المساعدة بدء باألستاذ المشرف، وأعضاء لجنة المناقشة شكره

 التسجيل؛

 دة فقط، للطالب الحرية في محتواه؛كون في صفحة واحي / اإلهداء:5

)انجليزية أو فرنسية(، ويستحسن أن يكون في صفحة  يكون باللغة العربية ثم بلغة أخرى :المستخلص/ 6
 :الث فقرات()ضمن فقرتين أو ث واحدة فقط مع ذكر الكلمات المفتاحية، يحدد فيه التالي

 اإلشارة إلشكالية البحث وأهميته وأهم أهدافه؛  

 المنهج واألدوات المستخدمة في البحث؛ 

 ذكر عدد الفصول وأهم ما جاء فيها؛ 

 .إعطاء أهم النتائج المحص ل عليها 

 المستخلص في نهاية األطروحة على الظهر )الخلف( جمالحظة: يُدر 

في جدول يبين فيه عناوين الفصول المذكرة( أو األطروحة )يتمثل في عرض محتوى  / فهرس المحتويات:7
 (.2)أنظر الملحق رقم  .بشكل تسلسليالصفحات التي وردت فيها  أرقاممع ذكر  والمطالب، والمباحث

الصفحات  أرقاممع ذكر  ،يدرج فيهما عناوين الجداول واألشكال :/ قائمة األشكال وقائمة الجداول8
 (.4ورقم  3)أنظر الملحق رقم .ليبشكل تسلس التي وردت فيها

الصفحات التي وردت  ذكر أرقاممع  ،: يتم تبيان عناوين المالحق المستعملة في جدول/ قائمة المالحق9
 .فيها بشكل تسلسلي
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مع  ،هو قراءة الرموز والمختصرات المستعملة في متن البحث في جدول/ قائمة الرموز والمختصرات: 11
 (.5) أنظر الملحق رقم  وردت فيها بشكل تسلسلي.ذكر أرقام الصفحات التي 

 مشكلة منه انبثقت الذي النظري واإلطار العام السياق تشرح هي الوجه الحقيقي للعمل كله، :مقدمة/ 11
 ،عليه حدثت التي النظرية والتطورات عناصره أهم وإبراز ،البحث بموضوع التعريف ينبغي أي ،الدراسة
فضبطها بصورة جيدة يعتبر نصف  ،إلجرائها الحاجة وتبرز الدراسة أهمية تبين بحيث ،حوله الدائر والنقاش
  .يستحسن ترقيمها بالحروف الهجائيةو العمل، 

في محتوى الفصول، حيث تبدأ بتمهيد وتنتهي بخالصة لكل فصل.  يتمث ل   / متن األطروحة )المذكرة(:12
½ )يستحسن أن يكون  صفحة 011وال تقل عن  صفحة 251على أن ال يتجاوز عدد الصفحات 

 د عملية تحرير البحث بالمواصفات التالية:. وتوح  للجانب التطبيقي (½ للجانب النظري و 

في  02في المتن، وبحجم  01حجم  ،Traditionl Arabicنستخدم في اللغة العربية الخط  :الخط -
 في 01متن، وبحجم ال في 04الحجم  ، Times Newالتهميش. وبالنسبة للغة األجنبية نستخدم: 

 التهميش؛
، كما cm 3بعدا اليمين يكون  cm  215والمسافات من كل جانب .0105 :المسافة بين السطور -

 "؛Justifierيجب أن تكون نهايات السطور مرتبة آليا باستخدام "
 ( ؛  G) 01والعناوين الفرعية تكون بحجم  (، G) 08يكون بحجم  :  العنوان الرئيسي -
قيد بالمسافات البادئة، والفراغات بين الفقرات وبعد العناوين الكبيرة. وتطبيق عالمات : الت  المسافات -

 .ركبة في الكتابةالمات الضبط المالضبط المنفردة وع

 تتمثل في الخالصة العامة لمحتوى العمل، والتي تحتوي على مايلي وفق التسلسل التالي: / الخاتمة:13

 ؛ـ حوصلة بسيطة ما تم معالجته
 ؛اختبار الفرضياتـ 

 ؛ـ النتائج المتوصل إليها
 إن كان ذلك ضمن أهداف الدراسة؛ االستنتاجات وهي عبارة عن تعميم النتائجـ 
 ؛االقتراحاتـ 

 .ـ أفاق البحث



- 8 - 
 

المستعملة في هي قائمة موضوعة في جدول يبين فيه جميع المصادر والمراجع  / قائمة المراجع:14
م ابتداء الى مراجع باللغة العربية تب إلى غاية المواقع االلكترونية، وتقس  ن الكابتداء م األطروحة )المذكرة(،

 ومراجع باللغة األجنبية وترتب أبجديا.

االحصائية التي استعملت والبيانات  والنصوص القانونيةهي عبارة عن الوثائق والمستندات  / المالحق:15
 ، تكون مرقمة بشكل تسلسلي جميعها. في البحث

 : محتوى المقدمة:ارابع

أن يأخذ فكرة أولية  القارئن مة )بصيغة المفرد( هي الوجه الحقيقي للعمل، فمن خاللها يتمك  المقد  
ويستحسن  ي تعكس األهمية التي يوليها الموضوع واألهداف المرجوة منه بمنهجية معينة.، فهوعامة للعمل

 التالية: العناصرأن ترقم المقدمة بالحروف الهجائية، وتحتوي على 

 ال يتجاوز الصفحة الواحدة؛ ،لموضوعهو عبارة عن توطئة وتعريف ل / تمهيد:1

 لمشكلة الدقيقة الصياغة بوتتطل   البحث، مقترح في األهم الجزء المشكلة صياغةت عتبر  / اإلشكالية:2
عن  واحد ل في طرح سؤال رئيسيوتتمث   ،للمشكلة السابقة الدراسات على ومكثفا   واسعا   إطالعا البحث

 ؛تتعلق بفصول البحث متبوعا بأسئلة فرعية ،موضوع البحث

 اإلثباتوتكون إما بصيغة  ،هي إجابات محتملة للسؤال الرئيسي ولألسئلة الفرعية المطروحة: / الفرضيات3
 المتوافقة مع عدد الفصول؛ وبعدد األسئلة الفرعية ،أو النفي

ء بالنسبة للجامعة أو للوطن ككل، أو سوا ،تسيها الموضوعتتمثل في الفوائد التي يك / أهمية الموضوع:4
 للبشرية؛

تتمثل في المخرجات التي يمكن الحصول عليها من معالجة الموضوع، سواء  :/ أهداف الموضوع5
 القصيرة أو الطويلة األجل.

 الحدود الزمانية لمعالجة الموضوع؛تبيان الحدود المكانية و / حدود الدراسة: 6

 ،في معالجة الموضوعومبررات استخدامه هو ذكر المنهج الذي استعمل  المستعملة: ألدواتوا/ المنهج 7
 ألهداف المسطرة؛وكذا األدوات المختلفة التي تم االستعانة بها للوصول إلى ا
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، ويتمثل المستعمالن في البحثمجتمع الدراسة وحجمه وكذا حجم العينة تبيان  / عينة ومجتمع البحث:8
لمعنية بمشكلة الدراسة، وقد يكون مجتمع الدراسة قطاع مجتمعي محدد أو جزء منه أو في األشخاص ا

 واإلمكانياتوذلك وفقا لطبيعة البحث وأغراضه وتوجيهات الباحث وقدراته  ،يشمل المجتمع كله ربما
 ؛الستبانة. ويمكن إدراج ذلك في الفصل التطبيقي بالنسبة للدراسات الميدانية المعتمدة على الديه المتاحة

 ،)أطروحات دكتوراه، مذكرات ماجستير، مقاالت علمية ذكر أهم الدراسات/ الدراسات السابقة: 9
وهي بمثابة اإلطار المرجعي  ( التي طرحت من قبل ذات صلة بالموضوع،متخصصة دراسات ميدانية

في كتابة البحث فيما ت والخلفية النظرية لمشكلة الدراسة، إذ ينبغي أن تكون تفصيلية وشاملة لتوفير الوق
 واإلضافاتالباحث ضمن هذه الدراسات  تموقعمع تبيان  كما توفر التبرير المقنع لدراسة المشكلة.  ،بعد

على الباحث أن يولي و  ما يميز دراسة الباحث عن الدراسات السابقة.توضيح  إلىباإلضافة ؛ المنتظرة منه
 هذه النقطة أهمية خاصة.

بحوث القياسية )مواضيع األطروحات التي يتضمن عنوانها دراسة قياسية( تتطلب وتجدر  اإلشارة، أن  ال
إدراج فصل أو جزء منه بشكٍل منفرٍد تحت عنوان "عرض وتحليل الدراسات السابقة"، والتي تكون بمثابة 

 سنٍد علمي للنموذج المختار في الدراسة القياسية للطالب. 

شارة ألهم الصعوبات ذات الصلة بإنجاز البحث، وخاصة ما تعلق بالجانب اإل صعوبات الدراسة:/ 11
 التطبيقي ؛

في شكل فقرات عادة  ،وضع الخطوط األساسية لمعالجة الموضوع بشئ من التفصيل :/ هيكل البحث11
 ، مع ذكر الخاتمة وما تحتويه.فصول مباحث البحثهي نفسها ماتكون 

)أو المتغيرات( المستقل وكذا المتغيرات  المتغيرات التابعة والمتغير يتمثل في تبيان نموذج الدراسة:/ 11
 للدراسة في شكل بياني؛ الوسيطية
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 ا: محتوى قائمة المراجع وقائمة المالحقسخام

 / قائمة المراجع:1

يجب على الباحث أن يقوم بإعداد قائمة المصادر والمراجع المستقى منها المعلومات والبيانات     
عرض هذه القائمة بترتيب منهجي هجائي )ألفبائي( فكار والتي تم االطالع عليها ولها عالقة بالبحث، وت  واأل

 يتطلب ما يلي: وفق حروف المعجم تبعا للقب المؤلف.
 لنهاية بعد الخاتمة وقبل المالحق؛إدراج المصادر والمراجع في ا 

  ؛تفيده في بحثهيحب على الباحث أن تختار بعناية المصادر والمراجع التي 

  ن تكون أو  ،بموضوع البحث ومرتبطة ،وحديثةيجب أن تكون المصادر والمراجع متعددة ومتنوعة
 عن كتب مدرسية؛ عبارة

 ت المتخصصة المرتبطة بموضوع يجب أن يولي الباحث أهمية كبيرة للمقاالت العلمية في المجال
 بحثه؛

  باللغات األجنبية.ي لزم الباحث باالعتماد على مراجع كافية ومتنوعة 

 / قائمة المالحق:2

ون ذات صلة بموضوع ع المالحق في آخر البحث بعد قائمة المصادر والمراجع، ويجب أن تك  وض   ت  
)ضمن الفصول(،   يجب عدم المبالغة في المالحق إال للضرورة، ويجب أن يشار إليها في المتنو  البحث.

 إليها في الفهرس.كما يجب أن ترقم وتعنون ويذكر مصدرها، ويشار 

 في الدراسات العليا: القوانين والقرارات المنظمة إلعداد بحث سادسا

 ، وهي:الع على هذه المراسيم والقرارات المنظمة للدكتوراهاالط   يجب   
  المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد   0888أوت  01مؤرخ  254 -88مرسوم تنفيذي رقم

 امعي؛التدرج المتخصص والتأهيل الج

  يتضمن نظام الدراسات للحصول غلى  2118أوت  08مؤرخ في  215-18مرسوم تنفيذي رقم
 وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه؛شهادة الليسانس 
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  القانون األساسي لطالب يتضمن  2118أكتوبر  12مؤرخ في  230-01مرسوم تنفيذي رقم
 الدكتوراه؛

  أجل  تنظيم التكوين في الطور الثالث منيحدد  2102جويلية  01مؤرخ في  080قرار رقم
 الحصول على شهادة الدكتوراه؛

  جويلية  01المؤرخ في  080يعدل ويتمم القرار  رقم  2102أكتوبر  01مؤرخ في  345قرار رقم
 أجل الحصول على شهادة الدكتوراه؛ الذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من 2102

  2102جويلية  01المؤرخ في  080يعدل القرار رقم  2104ماي  15مؤرخ في  328قرار رقم 
الذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه. تنظيم التكوين 

 الدكتوراه؛في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة 

  أطروحة على يحدد إجراءات االشراف المشترك  2104ديسمبر  18مؤرخ في  0051قرار رقم
 الدكتوراه وكيفيات تنظيمه؛

  يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط  2101جوان  12مؤرخ في  541قرار رقم
 عداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها؛إ

  يحدد إجراءات اإلشراف المشترك ذي الطابع الدولي  2101جويلية  05مؤرخ في  114قرار رقم
 وكيفيات تنظيمه؛أطروحة الدكتوراه على 

  اية من السرقة العلمية يحدد القواعد المتعلقة بالوق 2101جويلية  21مؤرخ في  833قرار رقم
 ومكافحتها؛

  بخصوص المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث؛2101، صادرة سنة 81تعليمة ، 

  وع البحث، تتعلق بمناقشة الدكتوراه والتأهيل ومشر 01/15/2108، مؤرخة في 314تعليمة 
(PRFU؛) 

  يتعلق بشروط وكيفيات مناقشة أطروحة دكتوراه علوم؛18/13/2108، مؤرخ في 13منشور ، 

  بخصوص تمديد آجال مناقشة أطروحات الدكتوراه 08/11/2108، مؤرخة في 0180تعليمة ،
 ومذكرات الماجستير؛

  توراه والتأهيل ، بخصوص إجراءات مناقشة أطروحة الدك18/18/2108، صادرة يوم 524تعليمة
 الجامعي؛
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  بخصوص إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه والتأهيل 2108، صادرة في فيفري 20تعليمة ،
 )وعد بالنشر(؛

  يحدد شكل المقررات المرافقة لمناقشة أي مذكرة أو 21/11/2108، الصادر في 0110قرار ،
 تأهيل أو دكتوراه.

  مناقشة أطروحة الدكتوراه وكيفياتها )دكتوراه ، يحدد شروط 11/11/2108، مؤرخ في 13منشور
 الطور الثالث(؛

  20/11/2108الصادر في  581، يعدل القرار 03/18/2108، صادر بتاريخ 0432قرار ،
 ويتعلق بالمجالت الوطنية المصنفة؛

 : ا: المالحقسابع
 3الملحق رقم و يات(، )فهرس المحتو  2الملحق رقم )الواجهة(، و  0الملحق رقم لدينا المالحق التالية :  

 )قائمة الرموز والمصطلحات(. 5الملحق رقم و  )قائمة األشكال(، 4الملحق رقم و  )قائمة الجداول(،
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 جامعة يحيى فارس بالمـدية

 التجارية وعلوم التسييرالعلوم العلوم االقتصادية و كلية 

 : ...............................قسم 

 :الموضـوع

 

 

 

 ............:.. :.........تخصص...لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم .......مقدمة وحة أطر 

 :األستاذ إشرافتحت                   :إعداد الطالبمن 
     ..................          ................... 

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا   ............................. ................ .............................

 مقررا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................

 2121-2121 السنة الجامعية

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

......... 
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 جـامعة يحيى فارس بالمدية

 التجارية وعلوم التسييرالعلوم العلوم االقتصادية و كلية 

 : ...............................قسم 

 :الموضــوع

 

 

 

في  الطور الثالثشهادة دكتوراه  ضمن متطلبات الحصول علىمقدمة أطروحة 

 .........:.. :..تخصص..............العلوم

 :األستاذ فإشرا تحت                 :إعداد الطالبمن 
     ..................          ................... 

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا   ............................. ................ .............................

 مقررا   ............................. ................ .............................
 عضوا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................

 عضوا   ............................. ................ .............................
 عضوا   ............................. ................ .............................

 2121-2121 السنة الجامعية

.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
......... 
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 : فهرس المحتويات2ملحق رقم 

 رقم الصفحة العنوان
  .I ....................................................................................................كلمة شكر وعرفان

  .II ....................................................................................................................اإلهداء 
  .III ................................................................................................................المستخلص 

  .IV  .........................................................................................................فهرس المحتويات
  .V  ..........................................................................................................قائمة األشكال

  .VI .............................................................................................................مة الجداولقائ
  .VII .............................................................................................................قائمة المالحق

  .VIII ............................................................................................موز والمختصراتقائمة الر 
 د-أ ...................................................................................................................... مقدمة

 ل األول:ـــالفص
......................................................... 

 

 12 ......................................................................... :تمهيد
 12 ....................................................:.............المبحث األول

 14 ....................................................المطلب األول:.....           
 11 ......................................المطلب الثاني:...................           
 01 ................................المطلب الثالث:........................           

........ .. 
 .. ................................................................ :خالصة الفصل

 ي:ـالفصـــل الثان
......................................................... 

.. 

 12 ......................................................................... :تمهيد
 .. ........................................................:.........المبحث األول

 .. .....................................المطلب األول:....................           
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 .. ......................................المطلب الثاني:...................           
 .. ................................لث:........................المطلب الثا           

........ .. 
 .. ................................................................ :خالصة الفصل

........  

........  
 .....................................................................:  خاتــمـة

 ................................................................قائمة المراجع : 
 .......................................................................مالحق : 

.. 

.. 

.. 

 : قائمة األشكال3ملحق رقم 

 رقم الصفحة العنوان الرقم
10 ........................................................ .............. 
12 ........................................................ .............. 
13 ........................................................ .............. 
14 ........................................................ .............. 

 : قائمة الجداول4ملحق رقم 

 رقم الصفحة العنوان الرقم
10 ........................................................ .............. 
12 ........................................................ .............. 
13 ........................................................ .............. 
14 ........................................................ .............. 
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 : قائمة الرموز والمصطلحات5الملحق رقم 

 نىــــالمع الرمز أو المصطلح
VAN.................. القيمة الحالية الصافية 

PIB..................... الناتج الداخلي الخام 
 إلحصاءواللتخطيط  الديوان الوطني .................إت.د.و.

......................... ................................ 
 


