
مرفق

) من الكتيب الرشادي8-5 ص.ص ترتيب عناصر المشروع)

وعليها كافة البيانات الخاصة بالطالب وعنوان الموضوع والستاذ المشرف.صفحة الغل ف  -

المحتويات التي يتشمل عليها المشروع.- صفحة (فهرس) 

- المقدمة:

  تتضمن دواعي اختياره وأهم أوجه أهميتهbackgroundوتشتمل على خلفية الموضوع 
التي دفعت الباحث لتناوله، وتسكين الموضوع في حقل التخصص العلمي، والجديد فيه. 

المشكلة البحثية:- أول: 

وتشمل بعدي الشكالية النظري والتطبيقي، وتحديد الطتتارين المكتتاني والزمتتاني (الفتتترة
)من حيث تاريخ نقطتي البداية والنهاية، وتبرير اختيارهما بما يتصل بالموضوعالزمنية للدراسة 

كما تشمل السؤال البحثي الرئيس، وهو يرتبط بعنوان الرسالة، ولكن ل يكفي تحويل هذا العنتتوان
.لسؤال بسيط

:والفروض والفتراضات البحثية : السئلةثانيا

افتراضسسات أو فتتي شتتكل أسسسئلة اسسستفهامية،إمتتا فتتي شتتكل  وقتتد يصتتيغ البتتاحث أستتئلته
assumptions يضع فيها إجابات مفترضة لسؤاله البحثي الرئيس، أي مقولت قابلة للختبار ،

عبر الدراسة، وللتحقق من مدى صحتها أو عدم صحتها، ولكنها يغلب عليها فتتي أستتاليب التحليتتل
.المتبعة الطابع الكيفي، الكثر شيوعا في دراسات العلوم السياسية

أحتتدهما فهي بحسب التعريتتف علقتتة بيتتن متغيريتتن hypothesis: أما الفروض العلمية
مستقل، والخر تابع، وقيام الدراسة على اختبار الفتترض العلمتي، فتي غتالب الحتوال، يستتدعي
استخدام مناهج وأساليب التحليل الكمية، بما تقتضتتيه متتن قيتتام البتتاحث بوضتتع تعريفتتات إجرائيتتة

، وإخضتتاعها لعمليتتات قيتتاس وتحليلت رياضتتيةمؤشرات قابلتتة للرصتتد للمفاهيم، وترجمتها إلى
وإحصائية. 

:)السابقة الدراسات)مراجعة الدبيات  :   ثالثا  -
وتشمل تقسيمها إلى مجموعات وفقا لمحتتاور أساستتية تتتتم عنونتهتتا بحستتب القضتتايا محتتل

ومراجعتها مراجعة نقدية، يحدد من خللهتتا البتتاحث أوجتتهيعي الدراسة، ويتم عرضها بشكل تجم
قدمتها، وعما إذا كان سوف يراكم عليها وما الجديد الذي تضيفه دراسته لهذا التراث يالسهام الت

س الموضوع. المتاح حول نف

:الاطار النظري والمفاهيمي :  رابعا  -

تعريتتف وتحديتتد أهتتم التجاهتتات والمتتدارس النظريتتة حتتول على   الاطار النظريويشتمل 
موضوع الدراسة، كما يقوم الباحث ببناء إطاره النظري الذي يتلءم مع موضوعه، ويعرض أهم
.مقولته، وما ينهض عليه من افتراضات، مع شرح كيفية ربطه بالموضوع من الناحية التطبيقية

، فيحدد من خللهالباحث مفاهيم الدراسة الساستتية، ويقتتوم بتعريفهتتاالاطار المفاهيميأما 
في شكل اتجاهات، ثم يحدد ما هو التعريف الذي ستتبناه الدراستتة، أو يقتتوم هتتو بصتتياغة تعريتتف
خاص به، وتحديد مؤشراته، ول يكتفي بعترض كتل مفهتوم منفصتل علتتى حتتدة، بتتل يجتب علتتى
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 منظومتتةاالباحث توضيح العلقات التي تربط تلتتك المفتتاهيم ببعضتتها البعتتض، بحيتتث تشتتكل معتت
.تؤطر لموضوعه

 منهج الدراسة:  -خامسا:

ويتضمن تحديد المنهج الذي سيتبعه الباحث، وخطتتوات البحتتث، والقترابتتات أو المتتداخل
المنهجية المتبعة، واساليب وأدوات جمع البيانات والمعلومات. (و‘ذا كان البحث يعتمد على عينتتة
في حالة الدراسات الميدانية، لبد أن يحدد البتاحث فتي هتذا الجتزء شتكل وأستلوب تكتوين العينتة

وطريقة اختيارها، وعليه إعداد استمارة استبيان ترفق مع المقترح البحثي). 

 تقسيم الدراسة: سادسا:

يحدد من خلله البتتاحث الفهتترس (المقتتترح) للدراستتة بعنتتاوين محتتددة لكتتل متن الفصتتول
والمباحث الرئيسية التي يتضمنها بحثه، يسبقها وصف شارح للمحتوى. ويجب أن يعكس التقستتيم
السئلة البحثية، والطار النظري، ويرتجم المنهج. ويفضل صياغة تقسيم الدراسة في شكل سرد،

وليس في شكل فهرس، حتى يتسنى للباحث تبرير التقسيم. 

 قائمة أولية بالمراجع-سابعا:

لبد أن يشتمل المشروع على قائمة مقترحتتة متتن المراجتتع الساستتية التتتي ستتيتعمد عليهتتا
الباحث في دراسته، وينبغي أن تتسم تلك القائمة بما يلي:

 في عرضها، وفقا للقواعد المعروفة في ترتيب المصادر وطرق توثيقها. التنظيم -1

 من حيث:التنوع-2

.الجمع بين المصادر الولية والثانوية
.وبين الموسوعات ودوائر المعارف والقواميس وأمهات الكتب....إلخ
 .والكتب والمقالت المنشورة في الدوريات العلمية والراسائل الكاديمية
 .والجمع بين أكثر من لغة اي باللغتين العربية والنجليزية على القل

مقترحات وإرشادات للطالب

التأني في إعداد المقتتترخ البحتتثي فيمتا ل يقتتل عتن ثلثتتة أشتهر وأل يزيتد حجتتم مشتروع

 صفحة. 40 صفحة والدكتوراه 30الماجستير عن 
.حسن التواصل مع المشرف
 مرات على القل قبل التقدم بالمشروع. 3حضور سميناري الرسائل 
 .حضور الجلسات التوجيهية التي تعقدها لجنة السمينار
الستعانة بموقع الكلية الرسمي، وكذا الموقع غير الرسمي لطلبتتة الدراستتات العليتتا، علتتى

الرابطين التيين: 
- https://sites.google.com/site/psdfepscu  /
- http://www.feps.edu.eg/ar/graduate/vicedean.php 
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