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ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺘﺤرﯿر اﻟﻤﺸروع األولي لأل طروﺤﺔ
يشمل المشروع األولي مﻘدمﺔ ﻋﺎمﺔ لﻸطروﺤﺔ ،ﻋمومﺎ يﺤﺘوي ﻋﻠﻰ الﻌﻨﺎﺼر اآلﺘيﺔ:
.1

اﻟغالف اﻟﺨﺎرﺠ ي :ﺘمﻨﺢ من طرف ﻨيﺎﺒﺔ الﻌمﺎدة المﻛﻠﻔﺔ ﺒمﺎ ﺒﻌد الﺘدرج ل لﻛﻠيﺔ.

يﺨﺘﻠف شﻛﻠﻬﺎ من ﺠﺎمﻌﺔ إلﻰ أﺨرى ،ﻋمومﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ :رﻗم الوﺜيﻘﺔ ،إﺴم ﻛل من :الﺠﺎمﻌﺔ ،
الﻛﻠيﺔ ،الﻘﺴم ،الﺘﺨﺼص ،ﺜم ﻋﻨوان أطروﺤﺔ الدﻛﺘو ارﻩ ،لﻘب ٕواﺴم الطﺎلب يﻘﺎﺒﻠﻪ لﻘب ٕواﺴم
األﺴﺘﺎذ المشرف ،وﻓي أﺴﻔل الﺼﻔﺤﺔ ﻋﻨوان الﺴﻨﺔ الﺠﺎمﻌيﺔ.
.2

ﻤﻠﺨص اﻟﻤﺸروع األوﻟي :وﻫو مﻠﺨص

مﺒدﺌي لمشروع لﻠدﻛﺘو ارﻩ والذي يﺘم

وﻀﻌﻪ ﻓي موﻗﻊ  SNDLﻋﻨد اﻹشﻌﺎر ﺒموﻀوع األطروﺤﺔ .يﺒدأ ﺒﺼيﺎﻏﺔ اﻹشﻛﺎليﺔ ﺜم مﻨﻬﺞ
الﺒﺤث واألدوات المﻌﺘمد ﻋﻠيﻬﺎ ﻓي الد ارﺴﺔ ،مﻊ ﻋرض

الﺨطﺔ الﺒﺤﺜيﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وأﻫميﺘﻬﺎ،

ويﻀﺎف لﻠمﻠﺨص الﻛﻠمﺎت المﻔﺘﺎﺤيﺔ ،ﺤﺴب ﻋدد مﺘﻐيرات موﻀوع الد ارﺴﺔ والﺘي ﺴيﺘم الﺘطرق
إليﻬﺎ ﺒشﻛل مﻔﺼل ﻋﻨد ﺘﺤرير األطروﺤﺔ.
.3

ﻤدﺨل ﻟﻠﻤﺸروع اﻟ أوﻟي:ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن مﻘدمﺔ ﺼﻐيرة لﻠمشروع يﺤﺎول الطﺎلب

إﻋطﺎء لمﺤﺔ مﺒدﺌيﺔ لﻠد ارﺴﺔ ﺒشﻛل ﺘﺴﻠﺴﻠي ويمﻬد لﻌرض إشﻛﺎليﺔ الد ارﺴﺔ

 .مﻊ اﻹشﺎرة إلﻰ

ﻗﺎﺌمﺔ المﺼﺎدر والمراﺠﻊ.
.4

إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟد ارﺴﺔ  :ﻫي ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺴؤال رﺌي س لديﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﻨوان األطروﺤﺔ،

ويﻛون ﺴؤال واﻀﺢ ومﺒﺎشر ﺴيﺤﺎول الطﺎلب اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ من ﺨﻼل دراﺴﺘﻪ.
.5

األﺴﺌﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯿﺔ  :ﻫي ﻋﺒﺎرة ﻋن أﺴﺌﻠﺔ مﺘﻔرﻋﺔ من ﺴؤال اﻹشﻛﺎليﺔ والﺘي ﺴيﺘم

اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ من ﺨﻼل ﻛل ﻓﺼل من األطروﺤﺔ ،ﺤيث ﻛل ﻓﺼل ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن أطروﺤﺔ
مﺼﻐرة مﻘﺎﺒﻠﺔ لﻛل ﺴؤال ﻓرﻋي لﻸطروﺤﺔ.
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.6

ﻓرﻀﯿﺎت اﻟد ارﺴﺔ  :ﻫي األﺴﺎﺴيﺎت الﺘي يﻨطﻠق مﻨﻬﺎ الﺒﺎﺤث لﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن

األﺴﺌﻠﺔ ،ويﺠب أن ﻻ ﺘﻛون ﺒديﻬيﺔ ،ﺒل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻛون إمﺎ ﺒﺘﺄﻛيدﻫﺎ أو ﻨﻔيﻬﺎ وﻫي ﻋﺒﺎرة
ﻋن إﺠﺎﺒﺔ لﻸﺴﺌﻠﺔ المطروﺤﺔ ﻓي الد ارﺴﺔ ،ﺤيث ﻛل ﺴؤال مﻌين ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓرﻀيﺔ ﺘﺠيب ﻋﻨﻪ إمﺎ
ﺒﺘﺄﻛيدﻩ أو ﺒﻨﻔيﻪ.
.7

أﻫﻤﯿﺔ اﻟد ارﺴﺔ  :ﻫي الﻘيمﺔ الﺘي ﺴيﻀيﻔﻬﺎ الموﻀوع

اﻨطﻼﻗﺎ من ﺎلد ارﺴﺎت

الﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓي ﻨﻔس الموﻀوع.
.8

أﻫداف اﻟد ارﺴﺔ :ﻫي ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋرض لﻸﺴﺌﻠﺔ الﻔرﻋيﺔ لﻸطروﺤﺔ ﺒطريﻘﺔ ﻨﺜريﺔ

أي أن الﻬدف من الد ارﺴﺔ ﻫو مﺤﺎولﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن األﺴﺌﻠﺔ الﻔرﻋيﺔ.
.9

ﻤﺠﺎل اﻟد ارﺴﺔ :يﺤدد ﻓيﻬﺎ المﺠﺎل الزمﻨي أي الﻔﺘرة الزمﻨيﺔ الﺘي ﺘم دراﺴﺘﻬﺎ وﻛذا

المﺠﺎل المﻛﺎﻨي من ﺨﻼل ﺘﺤديد الﺒﻠد أو الﺒﻠدان الﺘي ﺘطﺒق ﻋﻠيﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ األطروﺤﺔ.
 .10أﺴﺒﺎب إﺨﺘﯿﺎر اﻟﻤوﻀوع  :ﻫﻨﺎك أﺴﺒﺎب موﻀوﻋيﺔ ﻛﻘﻠﺔ المواﻀيﻊ ﻓي ﻫذا
المﺠﺎل وأﺴﺒﺎب ذاﺘيﺔ ﻛﺘﺠرﺒﺔ الﺒﺎﺤث ﻓي ﻫذا المﺠﺎل ،لﻛن يﻔﻀل ﻋدم ذﻛر األﺴﺒﺎب الذاﺘيﺔ
ﺤﺘﻰ ﺘﻛون الد ارﺴﺔ ﻋﻠميﺔ وﻻ ﺘﺘﺴم ﺒﺎلذاﺘيﺔ.
 .11اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒع :ﻫﻨﺎك مﻨﻬﺠين ﻓﻘط مﻨﻬﺞ اﻹﺴﺘﻨﺒﺎط لمﺎ يﺘم اﻹﻨطﻼق من الﻛل
لﻠوﺼول إلﻰ الﺠزء ومﻨﻬﺞ اﻹﺴﺘﻘراء ﻋﻨد اﻹﻨطﻼق من الﺠزء لﻠوﺼول إلﻰ الﻛل ،ومن ﻫذان
المﻨﺠﻬين ﺘﺘﻔرع ﻋدة مﻨﺎﻫﺞ وﺘﻠﺨص ﻓي المﻨﻬﺞ الﺘﺎريﺨي الذي يﺘم ﻋرض ﻓيﻪ ﺘﺎريﺦ الموﻀوع
المﺘطرق إليﻪ والمﻨﻬﺞ الوﺼﻔي من ﺨﻼل وﺼف الموﻀوع والمﻨﻬﺞ الﺘﺤﻠيﻠي من ﺨﻼل ﺘﺤﻠيل
الموﻀوع والمﻨﻬﺞ الﺘﺠريﺒي من ﺨﻼل الد ارﺴﺔ الﺘطﺒيﻘيﺔ.
 .12األدوات اﻟﻤﺴﺘعﻤﻠﺔ :ﻫي الوﺴﺎﺌل الﺘي يﻌﺘمد ﻋﻠيﻬﺎ لﺘﺤرير األطروﺤﺔ ﻛﺎلﺒ ارمﺞ
اﻹﺤﺼﺎﺌيﺔ (اﻻﺴﺘﺒيﺎن ،المﻘﺎﺒﻠﺔ ،الورﻗﺔ الﻘﺒﻠيﺔ والﺒﻌديﺔ ...إلﺦ) والمراﺠﻊ ﺒمﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ.
 .13اﻟد ارﺴﺎت اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤوﻀوع  :ﻫي أﻫم ﺠزء ﻓي المشروع ﺤيث من ﺨﻼلﻬﺎ يﺘم
الﺘﻌرف ﻋﻠﻰ الﻨﺘﺎﺌﺞ الﺘي ﺘوﺼل إليﻬﺎ ﺒﺎﺤﺜون آﺨرون ﻓي موﻀوع الد ارﺴﺔ ،وﻛيف يﺤﺎول
الطﺎلب إﻀﺎﻓﺔ مﻘﺎرﺒﺔ ﺠديدة ﺒﻘيت مطروﺤﺔ ﻓي الد ارﺴﺎت الﺴﺎﺒﻘﺔ ،ويﺘم ذﻛر ﻓيﻬﺎ اﻹشﻛﺎليﺔ
ومﻨﻬﺞ الﺒﺤث واألدوات المﺴﺘﺨدمﺔ والﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓي ﻛل د ارﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ.
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 .14اﻟﺨطﺔ اﻟﺒﺤثﯿﺔ :من ﺨﻼل إﻋطﺎء لمﺤﺔ مﺒدﺌيﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴيمﺎت الد ارﺴﺔ المراد
الﻘيﺎم ﺒﻬﺎ أي ﺨطﺔ األطروﺤﺔ ﻋﻠﻰ األﻗل ﻋرض ﻋﻨﺎوين الﻔﺼول ﻓﻘط.
 .15ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤ ارﺠع  :ﺘﻘﺴم إلﻰ م ارﺠﻊ ﺘم إﺴﺘﺨدامﻬﺎ ﻓي المشروع ال

أولي ﻛﺘﻠك الﺘي

اﺴﺘﺨدمت ﻓي مﻘدمﺔ المشروع والد ارﺴﺎت الﺴﺎﺒﻘﺔ وم ارﺠﻊ مﺘوﻓرة ﺴيﻌﺘمد ﻋﻠيﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎ ﻓي
األطروﺤﺔ.

نائب العميد املكلف بالدراساث العليا و البحث العلمي
و العالقاث الخارجيت
أ.سارة بولحيت
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