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  إبراهيم خبـيت:         إعداد املترشح 
  

  2002 / 09 / 24 :بتاريخ بدرجة مشرف جدا  علنا وأجيزتنوقشت       
  أمام اللجنة املكونة من السادة      
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  : والعرفان  بالشكِرأتقدُم
  

م إىل  ستسِللكل باحث أخصائي، متطلع ملستقبل املتغريات والظواهر اإلقتصادية، مُ        
 من  املعلوماتية، حىت إقتربَ  تخدما للمعلومات و  ن باألرقام واملعطيات، مس   العشوائية، مؤمِ 

 من زاوية املمكن واملعقول ؛ ذلك الباحـث         احلقيقة وإصابة اهلدف، وأصبح يرى الغيبَ     
املتواضع والطموح، متواضع ألنه اليدعي الوصول إىل احلقيقة املطلقة، طموح إلعتمـاده            
على اخلربة والتجارب املكتسبة اليت التدرك إال باحلساب والقيـاس، باإلسـتناد علـى              

  .اإلحصائية املتمادية يف الدقة والتحقيق واألساليب الرياضية
  

ة، خصوصا أسـاتذيت الـذين      إىل كل فرد ساهم يف ظهور وإثراء هذه األطروح        
حتملوا عناء اإلشراف والترشيد والتوجيه، وإىل زمالئي يف االختصاص الذين مل يبخلـوا             

  .أولئك الذين قبلوا مناقشة األطروحة ؛ وإىل همبآرائهم كلما إستشرُت
  

تعليمي، وبلوغ هـذه املرتبـة،       هلما الفضل يف     ُعذين يرجِ  الكرميني اللّ  ينوالدالإىل  
أفراد العائلة الكبرية إخويت وأخوايت،     وإىل    ؛ قطف مثار جهودمها   الذي وهبهما    واحلمد هللا 
  .وأقربائي

  
اليت ضحت حبقوقها ووقتها، ومحلـت      ) …،نايتزوجيت وب ( إىل عائليت الصغرية    

ها مسوؤلية البيت يف فترة غيايب الطويل خارج الوطن، وقامستين أعبـاء هـذا              على كاهلِ 
  .بيل إستكماله وبزوغهيت يف سالبحث ورفعت من مهّ

  


