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 حةطروأل لي لاألوروع لمشر ایركیفیة تح

 :اآلتيةر لعناصاعلى وي ما يحتوعم، حةطرومة عامة لألدمقيشمل المشروع األولي 
. لكليةلدرج لتد المكلفة بما بعدة العماانيابة ن طرف  تمنح م:يجرلخا اغالفلا .1

 ،لجامعةا: نمل كم س، إثيقةولم اقر: علىوي ما تحتوعمرى، خألى إجامعة ن شكلها مف يختل
م سب ٕوايقابله لقب الطلم اسب ٕوالق، هوراكتدلاحة وان أطروعنم ثص، لتخصم، القس، الكليةا
 .لجامعيةالسنة وان الصفحة عنل اسفأفي رف، ولمشذ األستاا

م يتذي لواه وراكتدللروع ئي لمشدمب صملخو ه و:روع األوليلمشص املخ .2
منهج م إلشكالية ثابصياغة دأ يب. حةطروألوع اضوبمر إلشعاد ا عنSNDLقع وضعه في مو
، هميتهاوأفها داه وأالخطة البحثيةرض مع ع، سةدرالا في المعتمد عليهادوات ألث والبحا
طرق لتم التي سيتواسة درالوع اضومرات متغيدد عب حس، المفتاحيةت لكلماص اللملخف يضاو
 .حةطروألر ايرتحد عنل مفصل ليها بشكإ

ب الطلول ايحاروع للمشرة مة صغيدمقن عرة عباو ه:أوليلروع اللمشل خدم .3
مع اإلشارة إلى . سةدرالاشكالية رض إلعد يمهوتسلسلي ل سة بشكدرائية للدلمحة مبء اطعإ

 .قائمة المصادر والمراجع
، حةطروألوان ايه عالقة بعند لسئيؤال رسن عرة  هي عبا:سةدرالاشكالیة إ .4

 . سيحاول الطالب اإلجابة عنه من خالل دراستهرمباشوضح ؤال واسون يكو
م لتي سيتواإلشكالية ؤال اسن عة مرسئلة متفن أعرة هي عبا :عیةرلفاألسئلة ا .5

حة ن أطروعرة عباو هل فصل كث حي، حةطروألن امل فصل كل خالن إلجابة عنها ما
 .حةطروعي لألرفؤال سل مقابلة لكرة مصغ

 -3- جامعت  صالح بىبنيذر  قسنطينت

كليت الفنىن و الثقافت 

نيابت العمادة المكلفت بما بعذ التذرج  
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ن لإلجابة عث لباحامنها ق لطلتي ينت األساسياا هي :سةدرالت اضیارف .6
رة هي عباونفيها أو ها دما بتأكيون إإلجابة عنها تكل اب، يهيةدبون ال تكب أن يج، وألسئلةا

ما إعنه ب ضية تجيرتقابله فن معيؤال سل كث حي، سةدرالاحة في طرولماجابة لألسئلة ن إع
. بنفيهأو ه دبتأكي

ت سادراالانطالقا من وع ضولمالتي سيضيفها القيمة ا هي :سةدرالاهمیة أ .7
 .وعضولمس السابقة في نفا

ية ريقة نثطرحة بطروعية لألرلفالألسئلة رض عن عرة هي عبا :سةدرالداف اهأ .8
 .عيةرلفاألسئلة ن اإلجابة عالة ومحاو سة هدرالن امدف لهأي أن ا
ذا كوستها ام درلتي تامنية زلرة الفتأي امني زلل المجاافيها دد  يح:سةدرالل امجا .9

 .حةطروألاعليها نتائج ق بطلتي تدان البلد أو البلد ايدتحل خالن لمكاني مل المجاا
ذا ضيع في هوالماعية كقلة وضومب سباك أهنا :وعضولمر اختیاب إسباأ .10

تية ذالب األسبار اكدم ذعل يفضن لكل، لمجاذا افي هث لباحابة رتية كتجب ذاسبال وألمجاا
 .تيةذابالم ال تتسوسة علمية درالون احتى تك

ل لكن امق الطإلنم الما يتط إلستنباامنهج ط فقن منهجيك  هنا:المتبعلمنهج ا .11
ذان هن مل، ولكالى ول إصوللزء لجن امق الطإلند اعنراء إلستقامنهج زء ولجالى ول إصولل
وع ضولمايخ رفيه تارض عم يتذي لايخي رلتاالمنهج افي ص تلخومناهج دة عرع تتفن لمنجهيا
ل تحليل خالن لتحليلي مالمنهج وع واضولمف اصل وخالن صفي مولالمنهج واليه طرق إلمتا
 .بيقيةطلتاسة درالل اخالن يبي مرلتجالمنهج وع واضولما

مج راحة كالبطروألر ايرعليها لتحد لتي يعتمل اسائولا هي :المستعملةدوات ألا .12
 .عهاوانف أبمختلراجع لم وا(إلخ... االستبيان، المقابلة، الورقة القبلية والبعدية) إلحصائيةا

م خاللها يتن مث حيروع لمشافي زء جم هأ هي :وعضولسابقة للمت اسادرالا .13
ول يحاف كي، وسةدرالوع اضوفي مرون خون آليها باحثل إصولتي تالنتائج اعلى رف لتعا
إلشكالية افيها ر كم ذيت، ولسابقةت اسادرالاحة في طرومت بقيدة يد ج إضافة مقاربةبالطلا
 .سة سابقةل درالنتائج في كوامة دلمستخدوات األث والبحامنهج و
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راد لماسة درالت ائية على تقسيمادلمحة مبء اطعل إخالن  م:الخطة البحثیة .14
 .طفقول لفصن ايوعنارض عل ألقاحة على طروألاة طخأي بها م لقياا

لتي ك اكتلأولي لروع المشامها في داستخم إجع ترالى مم إ تقس:جعرالماقائمة  .15
عليها الحقا في د سيعتمرة فوجع مترامولسابقة ت اسادرالروع والمشامة دفي مقت مدستخا
 .حةطروألا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائب العميد املكلف بالدراساث العليا و البحث العلمي

                   و العالقاث الخارجيت                                                                                                       

 سارة بولحيت                                              .                  أ

 


