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  الجانب النظري: فهرسة الجداول 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 31ص  حسب المنطقة و تصنیف التنمیةسكان العالم  01

 32ص إحصاءات السكان حسب الناتج القومي اإلجمالي 02

 33ص 2000-60نمو قوة العمل سنویا حسب المناطق  03
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 41ص قطاعات االقتصادیة في المغرب العربي  04

 42ص خصائص قطاعات  وقوة العمل  05

 43ص 2000-60نمو قوة العمل في المغرب العربي  06

 46ص  1966االستخدام والبطالة سنة 07

 47ص 1977تطور الوظائف التي ینبغي إحداثها عام 08

 48ص تطور العمال الصناعیین  09

 50ص مناصب العمل المحدثة خالل المخطط األول 10

 51ص تطور الطلبات العمل حسب دیوان الوطني لإلحصاء 11

 54ص تطور الشركات الخاصة 12

 55ص 1985-1967 توسیع الشغل 13

 57ص نمو البطالة في فلسطین 14

 58ص توزیع قوة العمل في فلسطین  15

 68ص التركیبة العمریة لسكان بسكرة  16

      

 17 توزیع السكان حسب الجنس 69ص

 18 توزیع السكان حسب التشتت 69ص

 19 2004توزیع المناصب المنشأة حتى نهایة  70ص

 20 2004غایة نهایة المناصب المنشأة إلى  71ص

 21 المناصب الممنوحة للوالیة منذ بدایة البرامج 77ص

 22 نشاط الوكالة المحلیة للتشغیل 78ص
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 23 التركیبة المالیة للتمویل الثنائي 81ص

 24 التركیبة المالیة للتمویل الثالثي 81ص

 25 توزیع المشاریع حسب القطاعات 87ص

 26 2005مویل سنةتوزیع المشاریع حسب نوع الت 88ص

 27 عدد الملفات الحاصلة على تأهیل 88ص

 28 توزیع ید العاملة حسب القطاعات  89ص

 29 عدد مناصب الشغل لبرنامج أشغال المنفعة العامة  91ص

 30 حوصلة القطاعات المستفیدة من البرنامج 92ص
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 97ص التركیبة العمریة للسكان بسكرة 01

 97ص توزیع مناصب العمل على القطاعات 02

 108ص توزیع العینة حسب السن  03

 109ص توزیع العینة حسب الجنس 04

 110ص الحالة المدنیة 05
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 111ص المستوى التعلیمي 06

 112ص خصصاتتوزیع العینة حسب الت 07

 113ص مكان اإلقامة 08

 113ص سنة التخرج 09

 114ص قطاع العمل 10

 114ص طبیعة العمل 11

 115ص عمل أفراد العینة في وظائف أخرى 12

 116ص اإلطار الذي تم فیه توظیف أفراد العینة 13

 116ص المدة التي قضاها أفراد العین عاطلین عن العمل 14

 117ص مناصب الشغلمصادر اإلعالم عن  15

 118ص رأي المبحوثین المصادر اإلعالمیة المقترحة  16

 118ص اقتراح العینة لمصادر أخرى  17

 119ص عرض المصادر التي یقترحونها  18

 120ص تجدید العقد    19

 121ص أسباب عدم تجدید العقد 20

 123ص عمل أفراد العینة ضمن تخصصها العلمي 21

 124ص مع الشهادة العلمیة توافق العمل  22

 125ص إمكانیة وجود صعوبات مهنیة 23

 126ص طبیعة الصعوبات المهنیة      24

 127ص الخبرة المهنیة  25
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 127ص طبیعة الخبرات المهنیة 26

 128ص سبب تواجد هم بالمؤسسة 27

 130ص تناسب مستوى الدخل مع الجهد المبذول  28

 131ص وضع المالي مساهمة الدخل في تحسن ال 29

 132ص دوافع عمل المبحوثین ضمن إطار العقود 30

 133ص اشتراك المبحوثین في الضمان االجتماعي 31

 133ص أسباب عدم االشتراك في الضمان االجتماعي  32

 135ص الخدمات التي تتوفر في المؤسسات المستخدمة 33

 135ص CPEاألولویات الواجب مراعاتها في  34

 135ص ESILولویات الواجب توفرها فياأل 35

 136ص تقییم الوضعیة المبحوثین في إطار العقود 36

 140ص ANSEJتوزیع العینة حسن السن  37

 141ص توزیع العینة حسب الجنس 38

 141ص الحالة المدنیة 39

 142ص المستوى التعلیمي 40

 142ص طبیعة التخصصات العلمیة 41

 143ص سنة التخرج 42

 143ص نوع تمویل المشاریع 43 

 144ص طبیعة النشاطات الممولة 44

 145ص مدة البطالة  45
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 145ص ANSEJمصادر العلم بقوانین  46

 146ص صعوبات عند طرح المشاریع 47

 147ص طبیعة الصعوبات 48

 147ص تناسب المشاریع مع التخصصات العلمیة 49

 148ص صصات العلمیةدوافع اختیار مشاریع ال تتناسب مع التخ 50

 148ص تحقیق الخبرة المهنیة 51

 149ص طبیعة الخبرات المهنیة 52

 149ص مساهمة المشاریع في خلق فرص تكوین 53

 150ص عدد المناصب الشغل المتوفرة 54

 151ص طبیعة المناصب المفتوحة 55

 151ص مشاركة في الضمان االجتماعي  56

 152ص روضقدرة المشاریع عل تسدید الق 57

 152ص أسباب عدم القدرة على تسدید القروض  58

 154ص األولویات الواجب مراعاته في برنامج القروض  59

 154ص تقیم وضعیة المبحوثین من وجهة نظرهم 60

 

  
  
  
  
  
  


