
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي      
 

األوىل  ةملقاييس األساسية للسنملواد وامرجعية خاصة اب دروسجناز إدعوة للمشاركة يف 
 جامعي.

 :الدعوة أهداف

توحيد حمتوايت التعليم لوسيلة  هيبقدر ما و املرجعية أداة أساسية يف املسار التعليمي والتكويين،  تعد الدروس
ال سيما ما اجلامعية  لألسرةطارا مرجعيا هاما إ توفر فهي ،األساسية على املستوى الوطين يف خمتلف التخصصات

 معارف الطلبة. يتعلق بتطوير

حقيقية. مستوحاة من وضعيات للمعاجلة قابلة  ومسائل، متارين وجتاربنظرية  دروسااملرجعية  الدروستشمل 
الربامج حملتوى  مطابقةأن تكون  أن تفرز هذه الدعوة عدة مؤلفات يف مادة تعليمية واحدة شريطةميكن حيث 

 الرمسية املعتمدة.

األسرة  جهود تعزيزتثمني و  إىلاليت تطلقها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  الوطنية الدعوة هذه هتدفكما 
 لدروس إلجناز مؤلفات مرجعية تعاونيةتشاركية  مشاريع ضمن خرباهتم من االستفادة أجل من والباحثني اجلامعية

 .اجملاالت خمتلف يفجامعي  األوىل للسنة األساسيةاملواد واملقاييس 

 وطين كالتايل:الستوى املعرب الوكاالت املوضوعاتية للبحث على  تودع مقرتحات املشاريع

 امليادين الوكاالت
 ,LLE, LLA, LCA, STAPS, SHS, SEGC املوضوعاتية للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانيةالوكالة 

Arts, DSP 
 ST, MI, SM الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا

 STU, Médecine, pharmacie, chirurgie الوكالة املوضوعاتية للبحث يف علوم الصحة  واحلياة
dentaire, sciences vétérinaires 

 

 



 من إبمكانه املشاركة يف الدعوة ؟ شروط املشاركة:

يف حالة الذين هم ، الباحثون الدائمون، اجلامعيون األساتذة الباحثون، األساتذة الباحثون االستشفائيون -
 ،و خارجهالتقاعد، داخل الوطن  اإلحالةنشاط أو 

ربة على خسنوات  08أو ابحثني دائمني هلم  ساتذة ابحثنيأمقرتحة من طرف جيب أن تكون العروض  -
تدريس املادة أو املقياس على األقل يف  خربةسنوات  05و ،التعليم يف امليدانمهام األقل يف ممارسة 

 سواء كان ذلك ابجلزائر أو ابخلارج )ضرورة ارفاق الواثئق الثبوتية(املعين، 
 مؤلفني. 03ثر من ال ميكن أن يتجاوز عدد املشاركني يف مشروع التأليف أك -
 .مشروع أتليف واحديف ال ميكن الرتشح إال  -

 املرجعية: ؤلفاتشروط خاصة مبشاريع امل

 ،جيب أال تكون مشاريع مقرتحات التأليف قد سبق نشرها -
 حسب الربامج الرمسيةو يف املؤسسة اجلامعية جيب أن تكون صياغة هذه املؤلفات بلغة تدريس املواد  -
 الصياغة وسالستها، فضال عن تيسر املصطلحات ابلنسبة للطلبة توجه عناية خاصة لوضوح -
املقاييس األساسية على أمثلة ومتارين، مرفقة إبجاابت يف املواد و  ابلدروسجيب أن يشمل املؤلف اخلاص  -

 .منوذجية يف هناية كل فصل
 جيب أن تكون املقرتحات: -

o مقسمة على شكل فصول وفهرس للعناوين 
o متميزة مبنهجية واضحة 
o حتدد طبيعة الفئة املستهدفة 
o تشمل على مقدمة عامة 
o الستعمال املؤلف لتشمل على دلي 
o  بيبلوغرافيا وفق منهجيةAPA  

 املقياس املرجعيحمتوايت جيب أن يكون حجم املؤلف مناسبا لطبيعة  -
 ،PDFترسل عروض املؤلفات بصيغة  -

o  العربية: خطTraditionnel arabic السطوربني  1,15ومسافة  16، حجم 
o  اللغات األجنبية: خذTimes new roman 1,15، مابني الشطور 14، حجم 

 تكون الرسوم البيانية والتوضيحية، األشكال والصور ابأللوان. -

 



 كيفية انتقاء املؤلفات:

 يتم تقييم املؤلفات املقرتحة من طرف خرباء يف امليادين والتخصصات املعنية  -
نة من اخلرباء تشكل هلذا جلحاهبا الدفاع عن مقرتحاهتم أمام كن ألصيف حالة رفض املشاريع املقرتحة، مي -

 .ال ميكن ألصحاهبا املشاركة يف الدعوات القادمةالغرض. ويف حالة رفضها اثنية 

 :تقدمي املقرتحاتكيفية 

 التسجيل:

جوان  15قبل  موقع الوكالة املوضوعاتية للبحث املعنية علىاستمارة التعريف مبشروع املؤلف  ملءميكن  -
 ، حيث تشمل املعلومات األساسية التالية:2022

 على األكثر( 03أمساء املؤلفني ) - -
 مؤسسة االنتماء -
 ادة املعنيةعدد سنوات التدريس يف امليدان وامل -
 .امليدان، الشعبة واملقياس املقرتح للتأليف -
 إيداع العمل املنجز: -
املخصص لذلك على مستوى كل  الربيد اإللكرتوين عرب PDFاملؤلف املقرتح للرتشح بصيغة  حيول  -

 وكالة.
لسةرة املختصرة للمؤلف أو املؤلفني فضال عن الواثئق الضرورية اليت تؤكد خربات التدريس اب يرفق املقرتح -

  )شهادة تصدر عن مؤسسة االنتماء( ادة املعنيةوامل يف امليدان و

 تواريخ مهمة:

 2022مارس  17اإلعالن عن عملية االستكتاب:  -
لتعبةر عن الرغبة يف الرتشح من خالل االستمارات األولية على مستوى مواقع الوكاالت   آخر أجل ل -

 2022جوان  15
 2022جوان  30 -امللفات كاملة  –قرتحات املؤلفات مل إليداع األعمال املنجزةآخر أجل  -
 أوت 31جويلية إىل  1: من اتاملقرتح تقييم -
 ية سبتمرباإلعالن عن النتائج: هنا -

 االتصال:

 االوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم والتكنولوجي



www.Atrst.dz املوقع 
coursatrst@atrst.dz الربيد اإللكرتوين 
   

للبحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية الوكالة املوضوعاتية  

www.atrssh.dz   املوقع 
coursatrssh@atrssh.dz الربيد اإللكرتوين 
    

 الوكالة املوضوعاتية للبحث يف علوم الصحة  واحلياة

www.atrssv.dz املوقع 
 coursatrssv@atrssv.dz  الربيد اإللكرتوين 
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