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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      

 

لمقاييس لمواد وامرجعية خاصة با دروسنجاز إدعوة للمشاركة في 

 جامعياألولى  ةاألساسية للسن

 :الدعوة أهداف

وسيلة  هيبقدر ما والمرجعية أداة أساسية في المسار التعليمي والتكويني،  تعد الدروس

 توفر فهي ،توحيد محتويات التعليم األساسية على المستوى الوطني في مختلف التخصصاتل

 معارف الطلبة. ال سيما ما يتعلق بتطويرالجامعية  لألسرةطارا مرجعيا هاما إ

مستوحاة للمعالجة قابلة  ومسائل، تمارين وتجاربنظرية  دروساالمرجعية  الدروستشمل 
أن تفرز هذه الدعوة عدة مؤلفات في مادة تعليمية واحدة يمكن حيث من وضعيات حقيقية. 

 البرامج الرسمية المعتمدة.لمحتوى  مطابقةأن تكون  شريطة

تثمين  إلىالتي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الوطنية الدعوة هذه تهدفكما 

 مشاريع ضمن خبراتهم من االستفادة أجل من والباحثين األسرة الجامعية جهود تعزيزو
 األولى للسنة األساسيةالمواد والمقاييس  لدروس إلنجاز مؤلفات مرجعية تعاونيةتشاركية 

 .المجاالت مختلف فيجامعي 

 وطني كالتالي:المستوى العبر الوكاالت الموضوعاتية للبحث على  تودع مقترحات المشاريع

 الميادين الوكاالت

الصحة للبحث في علوم  الوكالة الموضوعاتية

 والحياة

STU, SNV, Médecine, pharmacie, 

chirurgie dentaire, sciences vétérinaires 

 

 

 

 

 من بإمكانه المشاركة في الدعوة ؟ شروط المشاركة:

، الباحثون الدائمون، الجامعيون األساتذة الباحثون، األساتذة الباحثون االستشفائيون -

 ،و خارجهالتقاعد، داخل الوطن  على اإلحالةنشاط أو في حالة الذين هم 

 08أو باحثين دائمين لهم  ساتذة باحثينأمقترحة من طرف يجب أن تكون العروض  -
على  خبرةسنوات  05و ،التعليم في الميدانمهام برة على األقل في ممارسة خسنوات 



بالجزائر أو بالخارج سواء كان ذلك تدريس المادة أو المقياس المعني، األقل في 

 ،)ضرورة ارفاق الوثائق الثبوتية(
 ،مؤلفين 03ال يمكن أن يتجاوز عدد المشاركين في مشروع التأليف أكثر من  -

 .مشروع تأليف واحدفي ال يمكن الترشح إال  -

 المرجعية: ؤلفاتشروط خاصة بمشاريع الم

 ،يجب أال تكون مشاريع مقترحات التأليف قد سبق نشرها -
و في المؤسسة الجامعية يجب أن تكون صياغة هذه المؤلفات بلغة تدريس المواد  -

 ،حسب البرامج الرسمية

توجه عناية خاصة لوضوح الصياغة وسالستها، فضال عن تيسر المصطلحات  -
 ،بالنسبة للطلبة

المقاييس األساسية على أمثلة في المواد و بالدروسيجب أن يشمل المؤلف الخاص  -

 .ة بإجابات نموذجية في نهاية كل فصلوتمارين، مرفق

 يجب أن تكون المقترحات: -

 مقسمة على شكل فصول وفهرس للعناوين 

 متميزة بمنهجية واضحة 
 تحدد طبيعة الفئة المستهدفة 

 تشمل على مقدمة عامة 

 الستعمال المؤلف لتشمل على دلي 
  بيبلوغرافيا وفق منهجيةAPA  

 المقياس المرجعيمحتويات يجب أن يكون حجم المؤلف مناسبا لطبيعة  -

 ،PDFترسل عروض المؤلفات بصيغة  -
  العربية: خطTraditional Arabic بين السطور 1,15ومسافة  16، حجم 

  :خطاللغات األجنبية Times New Roman طور سال ما بين، 14، حجم

1,15 

 تكون الرسوم البيانية والتوضيحية، األشكال والصور باأللوان. -

 المؤلفات:كيفية انتقاء 

 يتم تقييم المؤلفات المقترحة من طرف خبراء في الميادين والتخصصات المعنية  -

جنة لحابها الدفاع عن مقترحاتهم أمام في حالة رفض المشاريع المقترحة، يمكن ألص -

ال يمكن ألصحابها المشاركة من الخبراء تشكل لهذا الغرض. وفي حالة رفضها ثانية 

 .في الدعوات القادمة

 :تقديم المقترحاتة كيفي

 التسجيل:

موقع الوكالة الموضوعاتية  علىاستمارة التعريف بمشروع المؤلف  ملءيمكن  -

 ، حيث تشمل المعلومات األساسية التالية:2022جوان  15قبل  للبحث المعنية

  ( 03أسماء المؤلفين )على األكثر 



 مؤسسة االنتماء 

 مادة المعنيةعدد سنوات التدريس في الميدان وال 

 الميدان، الشعبة والمقياس المقترح للتأليف. 

 إيداع العمل المنجز:

المخصص  البريد اإللكتروني عبر PDFالمؤلف المقترح للترشح بصيغة  يحول  -

 لذلك على مستوى كل وكالة.
السيرة المختصرة للمؤلف أو المؤلفين فضال عن الوثائق الضرورية ب يرفق المقترح -

)شهادة تصدر عن مؤسسة  مادة المعنيةال والتي تؤكد خبرات التدريس في الميدان 

  .االنتماء(

 تواريخ مهمة:

 2022مارس  17اإلعالن عن عملية االستكتاب:  -
األولية على مستوى لتعبير عن الرغبة في الترشح من خالل االستمارات آخر أجل ل -

 2022جوان  15مواقع الوكاالت   

جوان  30 -الملفات كاملة  -مقترحات المؤلفات ل إليداع األعمال المنجزةآخر أجل  -
2022 

 2022 أوت 31جويلية إلى  1: من اتالمقترح تقييم -

 .2022اإلعالن عن النتائج: نهاية سبتمبر -

 االتصال:

الصحة والحياةالوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم   

www.atrss.dz الموقع 

coursatrssv@atrss.dz  البريد اإللكتروني 

 

http://www.atrss.dz/
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