
 

 

 

:المالحق  
.جداول لم تظھر في المتن-  

.قائمة األحیاء التي شملتھا الدراسة-  

).01(االستمارة رقم-  

).02(االستمارة رقم-  

.31- 90القانون -  

.نموذج القانون األساسي للجمعیات-  

.نموذج القانون األساسي لجمعیات األحیاء-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:جداول لم تظھر في المتن  



 

.ن المبحوثین من رؤساء الجمعیاتمھ): 56(جدول رقم  

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 20 04 موظف إداري

 20 04 متقاعد

 15 03 تاجر

 15 03 سائق

 05 01 عون أمن

 05 01 معلم

 05 01 صیدلي

 05 01 نجار

 05 01 حارس

 05 01 عامل في مطعم جامعي

 % 100 20 المجموع

 

.ریخیة لتأسیس جمعیات األحیاء المدروسةالفترات التا): 57(جدول رقم  

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

1992إلى  1990من   03 15 

1995إلى  1993من   11 55 

1999إلى  1996من   04 20 

2002إلى  2000من   02 10 

 % 100 20 المجموع

 

 

.الفئات العمریة للمبحوثین من السكان): 58(جدول رقم  



راراتالتك الفئات  النسب المئویة 

سنة 30أقل من   54 54 

سنة 39إلى  30من   13 13 

سنة 49إلى  40من   13 13 

سنة 59إلى  50من   15 15 

سنة 59أكثر من   05 05 

 %100 100 المجموع

 

.مھن المبحوثین من السكان): 59(جدول رقم  

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 11 11 التعلیم

 28 28 طالب

ظفمو  19 19 

 05 05 موظف بسیط

 023 23 عامل حر

 05 05 عامل بسیط

 05 05 متقاعد

 04 04 بطال

 %100 100 المجموع

 

 

 

.المستوى الدراسي للمبحوثین من سكان األحیاء): 60(جدول رقم  



 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 09 09 أمي

 06 06 ابتدائي

 21 21 متوسط

 19 19 ثانوي

 45 45 جامعي

 %100 100 المجموع

.الحالة المدنیة للمبحوثین من السكان): 61(جدول رقم  

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 46 46 أعزب

 54 54 متزوج

 %100 100 المجموع

.أسباب اختیار رئیس الجمعیة): 62(جدول رقم   

:اسةقائمة األحیاء التي شملتھا الدر  

  اإلجابات

 

 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات

النسب   التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

توى الثقافيالمس  02 10 15 41.66 

 13.88 05 25 05 المكانة االجتماعیة

 33.33 12 20 04 مؤسس الجمعیة

 13.88 05 10 02 المرشح الوحید

 13.88 05 45 09 أسباب أخرى

 13.88 05 00 00 ال أعلم

 %100 36 % 100 20 المجموع



.حي الفجر- 1   

.140الحي القصدیري - 2   

.مسكن748حي - 3   

.مسكن 500حي - 4   

.حي سیدي غزال نھج النصر- 5   

).02(حي سیدي غزال رقم- 6   

.حي درومان- 7   

.حي البخاري- 8   

.حي الشھید قدیم العمري سطر ملوك- 9   

.حي بن عمارة-10   

.مسكن 726حي بن بادیس -11   

.حي المجاھدین-12   

.مسیدحي ل-13   

.حي األمل-14   

.حي الحوزة-15   

.حي السعادة العالیة الشمالیة-16   

.حي راس القریة-17   

.حي اإلطارات-18   

.حي الوادي-19   

.حي لقراف العالیة الشمالیة-20   

 

 


