
 
 المقياس: ملتقى المنهجية                                                           

 د/ فضيلة. سبع                                                                 

 
 األعمال الموجهة  

 4-3-2-1األفواج المعنية: 
 مشروع بحثإعداد  طبيعة األعمال الموجهة الخاصة بالمقياس:

 
( و  وباء الكوروناتبقى المواضيع الممكن دراستها محصورة بين ظاهرة ) المواضيع الممكن دراستها: -1

(، اي مثال الربط بين الوباء والتكنولوجيا، او بميدان اإلعالم واالتصال)مختلف زوايا البحث الخاصة 
 الوباء وظاهرة االتصال داخل المؤسسات، التسويق في ظل الوباء، الوباء واتصال االزمة.........

 
 مالحظات:

 أوال :
 .يتم قبول المواضيع المتناولة لمجال البحث المقترح اعاله فقط 

 ثانيا: 
تتشابه المواضيع، ولكن ال يمكن ان تتشابه محتوى   يمكن ان المتشابهة، ) ال تقبل مشاريع البحث 

االجراءات المنهجية، لهذا يرجى من كل طالب االلتزام بصفات الباحث العلمي ) النزاهة، االمانة، 
   الصدق......( .

 

 األرصدة  المعامل المقياس المستوى 
 04 02 ملتقى المنهجية  1ماستر 



فقط، والتي تم دراستها في طور   الخطوات المنهجيةيتم التركيز على )  محتوى مشروع البحث:  -2
 وذلك كما يلي:  الليسانس

 المشروع البحث  عنوانعرض  -2-1
 وذلك كما يلي:  بناء البحث العلمي ،اعتماد خطة بحث في -  2-2
 الدراسة( مشكلة: عرض اإلطار العام للدراسة )مقدمة -أ

 اسة( ، أي المتبعة في الدر اجرائيا المعروفة. ) الخطوات المنهجية: عرض عرض-ب
  التي استخلصها الباحث من الدراسة. المنهجية العلمية  الفائدةعرض : الخاتمة -ج
  المعتمدة بمشروع البحث( قائمة المراجعفي اعداد مشروع البحث )مع ارفاق  مراجعاعتماد  -2-3
الصحيحة في تدوين محتوى مشروع البحث ) اللغة السليمة، البساطة،   المعايير األسلوبيةاعتماد  -2-4

 الجمل الفعلية الوجيزة الصحيحة، عالمات الوقف........(.
 لمشروع البحث ) يدرج في آخر مشروع البحث(. فهرسبناء  -2-5
 

 :اتمالحظ
 اوال: 

 : المنهجية التاليةيتم هنا التركيز على الخطوات 
 االشكالية  -1 
 التساؤالت او الفرضيات ) حسب نوع الدراسة) -2 
 التعاريف الخاصة بالمفاهيم الرئيسية ) اللغوية و اإلجرائية(  -3 
 منهج الدراسة   -4 
 ادوات البحث  -5 
 مجتمع وعينة البحث   -6 
 ثانيا: 

 تدرج خطة البحث في بداية صفحات المشروع، أي مباشرة بعد واجهة البحث(
  
 
 



يمكن االستعانة بالدراسات األكاديمية المتوفرة على مواقع االنترنيت في صناعة   شكل مشروع البحث: -3
 شكل مشروع البحث خاصة المتعلقة منها بالعناصر االتية :

 مشروع البحث ) الصفحة األولى من البحث(   واجهة -أ
 عناصر البحث )شكل األرقام التي تسمح بفهم ترتيب العناصر(  ترتيب  -ب 
 وترتيب صفحات البحث  ترقيم -ج
 الصفحات  تهوية -د 
، كما يمكن قبول المشاريع   طالبين ال أكثر ) ثنائية(بحث  ةفرقكل  تشمل اعداد مشروع البحث: -4

 . الفردية
صفحة وال تتجاوز   12) ال تقل عدد صفحاته عن  pdfيكون في شكل  طريقة تقديم مشروع البحث: -5

 صفحة(   20
  sebafadila@yahoo.fr  إرسال مشاريع البحث الى البريد االلكتروني:  يتم مشروع البحث: ارسال -6

) الرجاء االطالع على مستجدات المقياس عبر موقع   مستقبالأما عن اخر اجل الرسال المشاريع سيحدد 
 الجامعة( 

 .االستفسار عبر نفس البريد االلكترونيمالحظة : يمكن 
تطبيق  ) أي مدى تمكن الطالب من  كوحدة كليةسيتم تقييم المشروع   مشاريع البحثية:تقييم ال -7

في بناء المشروع، ويظهر ذلك، أكيد، من  سالسة، بكل سليمة، صحيحةبطريقة  االجراءات المنهجية
المشار اليها، اعاله في  االلتزامات البحثية، لهذا ينصح بتتبع المحاضرات وجميع  المحتوى والشكلناحية 

 اعداد المشاريع البحثية(.
 

                                                                             
 ، وبالتوفيق تحياتي لكل الطلبة                                                                       

 د/ فضيلة .سبع                                                                   
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