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 اللغىَخ :  انشعبت......اللغخ و األدة   ....:يذاٌانى

 2-    يبسخر  لسبوُبد عبمخ: انخخصص 

 2019  /  2018...:انثبنث   انسنت انجبيعيت: انسذاسي 
 

 

 

 

 

 يًبرست ينهجيت حطبيقيت : انعنىاٌ 

 أفقُخ . :وحذة انخعهيى

 ..........:انًعبيم.......   :    عذد األرصذة

 .  د30 سب  1.:انحجى انسبعي األسبىعي

  :   (عذد انسبعبث في األسبىع  )انًحبضرة 

 . : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حىجيهيت 

 .د 30 سب   1 : (عذد انسبعبث في األسبىع  )أعًبل حطبيقيت 

 

 

 

 
 

 -  أ –مقسان فصُح      أستبذ محبضس .. :االسى، انهقب، انرحبت

 . ومقس القسم –  قطت السُطبن :(يذخم ، يكخب  )ححذيذ يىقع انًكخب 

     fecih.mokrane@gmail.com   :انبريذ االنكخروني

 81  81  41  0662:  رقى انهبحف   

 :حىقيج انذرس ويكبنه

 

 

 

 

 SYLLABUSمنهاج المادة التعلٌمٌة 

 يًبرست ينهجيت حطبيقيت : انًبدة 

 

 انخعرف عهً انًبدة انخعهيًيت

 يسؤول انًبدة انخعهيًيت

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4469284527958070485_
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-4469284527958070485_
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  :(Pré requis)انًكخسببث 
 .المعبزف السبثقخ فٍ مبدح المىهجُخ فٍ اللُسبوس   و الممبزسخ فٍ إوجبش المركسح 

 .: انهذف انعبو نهًبدة انخعهيًيت 

 . تدزَت الطالة علً الممبزسخ المىهجُخ التطجُقُخ تحضُسا للدكتىزاي مستقجال  

 أهداف مع التسكُص فقط علً األهداف التٍ 6 الً 3مه  ):(انًهبراث انًراد انىصىل إنيهب)أهذاف انخعهى

   :(َتم تقُُمهب

مهارات القراءة والكتابة و التوثٌق من المصادر و المراجع والقدرة على ضبط المتن و الهامش و الفهارس و التقدٌم و التعلٌق و الفهم 
...و التفسٌر و الرأي و الرأي اآلخر   

 

 

 

. الغطار المفاهٌمً و الباحث و البحث و اإلشراف – 1  

. مقومات اختٌار الموضوع وأركان العملٌة البحثٌة– 2  

. إعداد المراجع – 3  

. جمع المعلومات ووسائل الجمع – 4  

.المادة العلمٌة وضوابط الكتابة  -  5  

.كتابة المسودة و الوراجعة الشاملة  -  6  

. المراحل النهائٌة للبحث – 7  

. مراقبة الهوامش مقارنة بالمراجع – 8  

 . مراجعة مناهج البحث  - 11.  إعداد ملخص العرض و المناقشة  - 10.   البحث فً شكله النهائً – 9

 ٌمكن االضافة فً صفحة أخرى، عند الحاجة

 

 

 طبيعت االيخحبٌ انخقييى ببننسبت انًئىيت

 امتحبن   َبلمئخ 60

 امتحبن جصئٍ 

 أعمبل مىجهخ 

 أعمبل تطجُقُخ 

فسدٌالمشسوع ال    ثبلمئخ 15  

(ضمه فسَق)األعمبل الجمبعُخ     ثبلمئخ 15  

 وصف انًبدة انخعهيًيت

 يحخىي انًبدة انخعهيًيت

 طرق انخقييى
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 خسجبد مُداوُخ 

 (الغُبة / الحضىز )المىاظجخ    ثبلمئخ 10

(َتم تحدَدهب  )عىبصس أخسي   حست الضسوزح   

 انًجًىع 100%
 

 

 

 
:المرجع األساسً الموصى به     

 عنوان المرجع المؤلف دار النشر و السنة

م1995 الرٌاض –مكتبة العبٌكان   المدخل إلى البحث فً العلوم السلوكٌة  صالح بن حمد العساف  

:(إن وجدت)مراجع الدعم اإلضافٌة     

 عنوان المرجع األول المؤلف دار النشر و السنة

 الجزائر –المؤسسة الوطنٌة للكتاب 

م1985  

دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسائل  عمار بوحوش 
.الجامعٌة   

 عنوان المرجع الثانً المؤلف دار النشر و السنة

.م2006 الجزائر  –دار القصبة   ترجمة بوزٌد –مورٌس أنجرس  
 صحراوي وآخران 

: منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة 
.تدرٌبات عملٌة   

 

 

 

 األسبىع يحخىي انذرس انخبريخ
.اإلطار المفاهٌمً و الباحث و البحث و الغشراف   أكتوبر 1-  أ   األسبوع األول 

.مقومات اختٌار الموضوع األساسٌة    أكتوبر2-  أ   األسبوع الثانً 

.إعداد مراجع البحث    أكتوبر3-  أ   األسبوع الثالث 

.جمع المعلومات ووسائل الجمع    أكتوبر4-  أ   األسبوع الرابع 

.المادة العلمٌة وضواٌط التحرٌر    نوفمبر1-  أ   األسبوع الخامس 

 األسبوع السادس االمتحان الجزئً 

.كتابة المسودة و المراجعة الشاملة    نوفمبر2 –أ   األسبوع السابع 

.المراحل النهائٌة للبحث    نوفمبر3-  أ   االسبوع الثامن 

 االسبوع التاسع مراقبة الهوامش والمراجع    نوفمبر4-  أ 

 االسبوع العاشر البحث فً شكله النهائً    دٌسمٌر1-  أ 

 انزيني انًرحقبانًخطط 

 انًصبدر وانًراجع
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.إعداد ملخص العرض وإجراء المناقشة  دٌسمبر2-  أ   األسبوع الحادي عشر 

.مراجعة شاملة ...........   دٌسمبر3-  أ   األسبوع الثانً عشر 

 االسبوع الثالث عشر امتحان نهاٌة السداسً شأن إداري 

 - االمتحان االستدراكً //

 

 الرقم االسم و اللقب التوقٌع

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


