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استمارة
تهدف هذه االستمارة إلى تحضير اللقاء مع طلبة الدكتوراه  .ويسمح إعداد األجوبة
من طرف المشاركين بالتفكير في محاور المناقشات المنتظرة بمناسبة اللقاء المذكور كما أن
تجميع ومعالجة األجوبة تمكن المنظمين من حسن تصنيف األسئلة التي تتم مناقشتها ولهذه
الغايات  ،يكون الطلبة مدعوين إلى تقديم عدد من األجوبة حول البحث الذي يقومون به وذلك
بوضع عالمة في الخانات المناسبة لوضعيتهم أو بإكمال قائمة األسئلة إن كانت وضعيتهم ال
تطابق المعطيات المعددة.
 ما هي طبيعة بحثكم ؟
أطروحة الدكتوراه في إطار  ( L.M.D.إجازة – ماستر – دكتوراه ) إ  .م  .د
غير ذلك
 ما هو موضوع بحثكم ؟
 كيف تم اختيار موضوع بحثكم ؟
اختيار شخصي
األستاذ المشرف
 ما هو نوع موضوعكم ؟
نظري
عملي
دراسة حالة
غير ذلك
 ما هو ميدان بحثكم ؟
أحادي التخصص
متعدد التخصص

 إلى أي نتيجة تودون الوصول ؟
وصف
تفسير حرفي وتحليل
نظرية نقدية
برهان مرتكز على التأكد من فرضية أو أكثر
غير ذالك
 تعتبر المراحل األساسية ألي بحث علمي كالتالي
تعريف الموضوع
تصور وإفراز فرضية
تجميع ومعالجة المعلومات
إعداد المخطط أو التصميم
تحرير
 هل توافقون على هدا النهج ؟ وإال ما هو البديل ؟
 هل وضعتم برنامجا زمنيا للعمل ؟
منذ متى شرعتم في إنجاز البحث
كم بقي لكم من الوقت إلتمامه









هل استخرجتم فرضية أو أكثر للعمل ؟
ي عتقد أن تعريف المقاربة النظرية يمكن أن يتم على ثالث مراحل  ،تتجسد تباعا في
حصر المقاربات المختلفة ل موضوع البحث  ،في انتقاء أو اعتماد إشكالية  ،وفي
تحديد اإلشكالية التي يتم تبنيها  ،أي وضع وتبرير الفرضية العامة التي وقع االختيار
عليها .
هل توافقون على هذه المقاربة وفي العكس لماذا ؟
هل فرضيتكم أو فرضياتكم صحيحة بالنسبة لكم ؟
كيف تمكنتم من صحتها ؟
هل وضعتم تصميما وشرعتم في تحرير الموضوع ؟ وإال فلماذا ؟
يعتبر على العموم أن هناك عدة منهجيات قابلة للتطبيق على العلوم االجتماعية
واإلنسانية  .ما هي المنهجية التي وقع اختياركم عليها ؟
تفسيرية وفقهية
إحصائية
تاريخية
مقارنة
سوسيولوجية اجتماعية
استقرائية
استنباطية
غير ذلك
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 هل اطلعتم على مؤلف أو أكثر حول منهجية البحث و  /أو طرق العمل ؟ ما هي تلك
المؤلفات ؟
 ما هو المصدر الوثائقي الذي تستعملونه ؟
الفقه
وثائق خامة
غير ذلك
 ما هي مصادر وثائقكم ؟
خزانات
مراكز توثيق
أرابيد  ،أرشيف
أنترنيت
 هل معطياتكم كاملة  ،صحيحة وقابلة للمقارنة ؟
 هل وضعتم معايير للتأكد من مصداقيتها ؟
 هل واجهتم صعوبات عند القيام ببحثكم ؟ ما هي ؟
تجميع معطيات ببليوغرافية
استغالل واستعمال الوثائق
أخذ النقط وملخصات للقراءة
تحديد إشكالية أو اشكاليات بحثكم
تركيب التصميم
صياغة عملكم
 كيف تمكنتم من التغلب على الصعوبات ؟
مؤطركم
وسائلكم الخاصة
الغير
غير ذلك
 ما هي وثيرة حواراتكم مع مؤطركم ؟
أسبوعية
شهرية
فصلية
سنوية
غير ذلك
 هل تلجؤون إلى الكتابة بواسطة الحاسوب ؟
نعم
ال
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