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 وجهةة ماالقتصاديعلوم المنهجية إعداد تقرير تربص يف 

  لطلبة السنة الثالثة 
 : اقتصاد كميختصص
 

 

2021-2020السنة اجلامعية:   



 

 :منهجية إعداد تقرير تربص
، مث "ورق عاديألصل "ا مباشرة توضع نسخة طبق ا" وبعدهتوضع بنسخة أصلية "ورق مسيكجيب أن  صفحة الواجهة

 : يلي يكون ترتيب ابقي مكوانت تقرير الرتبص كما
 حة الواجهةوضع بعد صفي :شكر. 
 كرالشوضع بعد ي :اإلهداء. 
 يلي ويكون كما :فهرس احملتوايت : 

 فهرس احملتوايت
 العنوان  الصفحة

 شكر 
 إهداء 

2-Ⅰ فهرس احملتوايت 

Ⅲ داولقائمة اجل  

Ⅳ شكالقائمة األ  

Ⅴ قائمة املالحق 
والرموز املختصراتقائمة  2  
 مقدمة أ

1- ...  األول: اجلانب النظري  املبحث 
… 
… 

 .................. املطلب األول :          
  .................املطلب الثاين:..          

 الثاين: اجلانب التطبيقي املبحث ...-...
… 
… 

 .................املطلب األول :..          
 ............... املطلب الثاين:.....          

 خامتة ...

 قائمة املراجع ...

 املالحق ...
 ضح يفمثلما هو مو  رومانية،ال رقاماألال األرقام وال ترقم ال ابحلروف األجبدية و  ال ، اإلهداءشكرالصفحات اخلاصة ابل 

 .اجلدول أعاله
 ةألرقام الرومانياب ترقم وزوالرم قائمة االختصاراتقائمة املالحق و  ،فهرس احملتوايت، قائمة األشكال، قائمة اجلداول. 
  ونفس الشيء  ،ألشكال يف التقريرإىل هناية ا 1تسلسلي يبدأ من الرقم الرتقيم الابلنسبة لقائمة األشكال جيب احرتام

ذه ه صادرمر ع ذكمواجلداول  ابلنسبة للجداول، على أن يتم وضع عنوان كل شكل أو جدول فوق هذه األشكال
 : يلي ا يف تقرير الرتبص كما، ويتم وضعهحتتها األشكال واجلداول

 
 



  داولقائمة اجل      
 الرقم  العنوان  الصفحة 

  1 
  2 
  … 

 قائمة األشكال      
 الرقم  العنوان الصفحة 

  1 
  2 
  … 

 
  وتضم العناصر التاليةوتكتب بصيغة نكرة "مقدمةابلنسبة للمقدمة يكون ترقيمها ابحلروف األجبدية أو اهلجائية ،":  

 .تقدمي عام عن موضوع تقرير الرتبصمتهيد:  -1
 .رعية متعلقة مبوضوع تقرير الرتبصويتم فيها طرح سؤال رئيسي وأسئلة ف :طرح اإلشكالية -2
 .أمهية وأهداف إعداد تقرير الرتبص -3
 .تقرير الرتبص بصفة موجزة مباحثيتم عرض  :تقسيمات موضوع تقرير الرتبص -4

 . معاجلة تقرير الرتبص جيب ذكرهايف ()إحصائية مثال ب ألدوات معينةيف حالة استخدام الطال
 جيب التطرق إىل الدراسات السابقة اليت اعتمد عليها الطالب يف اجناز التقرير .-5

  الثالث( وحتت املباحث نكتب  ، واملبحثالرتبص وفق مباحث )املبحث األول، املبحث الثاينيتم تقسيم موضوع تقرير
، الفرع الثاين ...( الب اعتماد الفروع )الفرع األول، وحتت املطالب ميكن للطب األول، املطلب الثاين ...(طلاملمطالب )

 صيغة الرتتيب )أوال، اثنيا، ....(.على  االعتماد،أو 
  وتكون  ،خر التقريرآدون حساب املالحق اليت توضع يف  صفحة 30جيب أن ال يتعدى عدد صفحات تقرير الرتبص

 : يلي مقسمة كما
  02جيب أال يتعدى عدد صفحات املقدمة صفحتني.  
  صفحة. 24جيب أال يتعدى عدد صفحات املباحث 
  02جيب أن ال يتعدى عدد صفحات اخلامتة صفحتني. 
  ،مع إظهار بصمة الطالب من خالل التحليل ينبغي احلرص على أن تقرير الرتبص يغلب عليه الطابع التطبيقي

 .وجيب اإلشارة إليها ظرية ختص فقط املفاهيم األساسية اليت هلا عالقة مبوضوع التقريراملعلومات النوالنتائج، 
 هوامش الصفحات مبا فيها صفحة الواجهة إعداد page de garde  لكل اجلوانب ما عدا اهلامش  سم 2.5هبامش

 .سم 3 األمين
 غة العربيةللنوع وحجم خط نص التقرير اب traditional arabic  غة الفرنسيةللاب واخلط 16حجم  Times  New 

 Roman  مع تثخني العناوين الفرعية والرئيسية ،14حبجم (Gras). 
  ى وجه الورقة فقطلسم، الكتابة ع 1 األسطرالتباعد بني Recto . 



  وابلفرنسية( ، 12ابلنسبة للهوامش تكتب أسفل كل صفحة وخبط يقل عن خط الكتابة )حجم   Times  New  Roman 

لعلمية للمؤلف، وفق وجيب احرتام منط واحد يف التهميش يعتمد فيه على اسم املؤلف ولقبه دون ذكر الرتبة ا 10حجم 
 مايلي: 

 أوال : الكتب
 اسم ولقب الكاتب، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، الطبعة، سنة النشر، الصفحة.

 اثنيا : اجملالت والدورايت 
ل، عنوان املقال، اسم اجمللة، دار النشر، بلد النشر، اجمللد، العدد، اتريخ النشر، الصفحة.اسم ولقب صاحب املقا  

 اثلثا : املذكرات 
دكتوراه(، التخصص، القسم، الكلية، اجلامعة، البلد، السنة -اسم ولقب الكاتب، عنوان املذكرة، نوع املذكرة ) ماجستري

 اجلامعية، الصفحة.
رات واألايم الدراسية رابعا : امللتقيات واملؤمت  

 اسم ولقب الكاتب، عنوان املداخلة، نوع امللتقى، عنوان امللتقى، اهليئة املنظمة، البلد، اتريخ التنظبم، الصفحة.
 خامسا : مواقع اإلنرتنيت 

 اسم ولقب الكاتب، العنوان، اتريخ التصفح، الصفحة، الرابط.

  مع تسجيل ما يلي، يام بهمت الق يف اخلامتة يقدم الطالب حوصلة عن كل ما: 
 .خالل فرتة الرتبص يذكر أهم النتائج املتوصل إليها: النتائج -1 

 وضوع.مل: يتم تقدمي مجلة من اإلقرتاحات اخلاصة اباالقرتاحات -2 

 ايت، املذكرات، وهذا بدءا ابملراجع ابللغة العربية مث الفرنسية: الكتب أوال ، مث اجملالت والدور  يف هناية التقرير ترتب املراجع
 امللتقيات واألايم الدراسية، مواقع اإلنرتنيت.

 إخل ... ،(2، امللحق رقم )(1) يلي: ] امللحق رقم جيب على الطالب ترقيمها كما ابلنسبة للمالحق . 
 يف مجيع صفحات التقرير. ابةمنط الكت مع توحيدلعناوين املسطرة وامللونة جيب على الطلبة تفادي استعمال ا 
 

 اضيع املقرتحة لطلبة االقتصاد الكمي:املو 
 .2019-1990خالل الفرتة يف اجلزائر  التضخمأثر السياسة النقدية على  -1
 .2019-1990خالل الفرتة  حمددات التشغيل يف اجلزائر-2
 .2019-1990خالل الفرتة البطالة يف اجلزائر حمددات  -3
 .2019-1990ل الفرتة خاليف اجلزائر أثر سعر الصرف على ميزان املدفوعات -4
 2019-1990خالل الفرتة يف اجلزائر أثر السياسة املالية على األسعار -5
 2019-1990خالل الفرتة يف اجلزائر  الصادرات على النمو االقتصادي اثر -6
 2019-1990خالل الفرتة  على البطالة يف اجلزائر االستثمار العمومي أثر -7
 .2019-1990يف اجلزائر خالل الفرتة  ى النمو االقتصاديأثر سياسة اإلنفاق العام عل -8
 .2019-1990خالل الفرتة يف اجلزائر  منذجة قياسية للتضخم-9



 .2019-1990خالل الفرتة يف اجلزائر ميزان املدفوعات أثر السياسة النقدية على  --10
 .2019-1990خالل الفرتة حمددات االستثمار يف اجلزائر  -11
 .2019-1990خالل الفرتة صرف على النمو االقتصادي يف اجلزائر أثر سعر ال -12

 مالحظات هامة
 . تتضمن مجيع املواضيع دراسة قياسيةجيب أن -
 .جيب أن ال يتجاوز عدد الطلبة اثنني-
 .ميكن للطالب اقرتاح موضوع التقرير على أن يتناسب مع التخصص-
   k.hammadi@univ-bouira.dzلتايل:ترسل املواضيع املختارة إىل الربيد االلكرتوين ا-


