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س ي باملياهت  وألاهمُت في العملُت ًىفشد الفعل الخذَس

 وألاوشعت إر ًمثل ول املماسظاث الخعلمُت، /الخعلُمُت

التي ًلىم بها املعلم  ،البُذاغىحُت الهادفت واملخعغ لها

داخل حجشة الصف كصذ حعل املخعلم واعُا بخعلمه  

امخالن  الىفاءاث الالصمت لحل املشىالث التي وكادسا على 

 ،ظُاكاث حعلُمُت مخخلفت وفي حُاجه الُىمُت فيحعترضه 

مما ٌعاعذه على جحلُم الىمى املخيامل وفم أهذاف 

لع ع .معُىت لهزه لى عاجم املعلم معؤولُت الخخعُغ ٍو

محذدة  وراث  حعلمُت العُاكاث ضمً وضعُاث حعلُمُت

املعشفت حٌى باملعلم  ًلمىفي أن إر ال ً .أهذاف واضحت

ًخمىً مً ان  املادة الخعلُمُت فحعب، وإهما علُه

وجفعُل دوسه املعشفت الىُفُت التي جدُح للمخعلم اهدعاب 

ذ مً إًجابِخه في املىكف الخعلُمي، ورلً مً خالٌ و  جٍض

غ الحذًثت  الاعخماد على جىظُف اظتراجُجُاث الخذَس

. هزا الخىحه يشغوخصىصا اللائمت على الخعلم ال

 احالت الحيرة والاسجبان التي ٌشيى ما ًبّرسه. فالحذًث له 

منها املخعلمىن بعذ ول مىكف حعلُمي، ًمىً أن جفعش 

بأنها هدُجت عذم اهذماج املعلىماث الجذًذة بصىسة 

العشق الخللُذًت في الخعلُم  اّن  رلً ،حلُلُت في علىلهم

ي ًلىم به في هلل بذوس املعلم واليشاط الخعلُمي الزتهخم 

 ُّ  .دوس املخعلمعلى ت ولِغ املادة الذساظ



باظتراجُجُاث الخعلم اليشغ عذ الخذَسغ وعلُه ٌ

ً وجىحُه ال حعين مً ألادواث  التي فعل املعلم في جحٍش

س ي هحى جحلُم ألاهذاف  ما في الخذَس ُّ الخعلُمُت ال ظ

جفاعل املخعلم  ذاغىحُت جلىم على ُي ملاسباث بضىء  جبنّ 

حعهم في جأظير  . ومً ثم في بىاء حعلماجه اسهخهومش

س ي ظيروسة وجذعُم ن اومً حهت أخشي ف .الفعل الخذَس

غ  اهتهاج اظتراجُجُاث حذًثت ووشُعت في عملُت الخذَس

مً شأهه أن  ٌعاعذ في معاًشة الخعىساث التي ٌشهذها 

العالم املعاصش وفي مىاهبت املعخجذاث العلمُت 

 املعشفُت.و 

للبحث في حاء هزا الُىم الذساس ي ما ظبم  لىعوجأظِعا 

غ باظتراجُجُاث الخعلم اليشغ.  فلعفت ومبادئ الخذَس

ومً ثم عشض همارج وجعبُلاث عملُت لخىظُف هزه 

 .الاظتراجُجُاث في العملُت الخعلُمُت الخعلمُت.

 

 -يهذف الُىم الذساس ي إلى:

الخعشف على الفلعفت واملبادئ التي ًلىم عليها  -1

 غ باظتراجُجُاث الخعلم اليشغ.  الخذَس

جلذًم همارج جعبُلُت لىُفُت جىظُف بعض  -2

 اظتراجُجُاث الخعلم اليشغ. في املىاد الذساظُت املخخلفت  

جفعُل العالكت والشوابغ بين الخعلُم الجامعي  -3

 والخعلُم العام بمخخلف مشاحله.

 
غ بجعبُلُت ل همارج جلذًم -1  الخعلم ظتراجُجُاث الخذَس

ت. ُّ  اليشغ في مخخلف املىاد الذساظ

عُت لزوي  -2 جلذًم همارج جعبُلُت الظتراجُجُاث جذَس

صعىباث الخعلم.)الشبغ الحس ي، الىمزحت، جحلُل 

   (املهمت...

صعىباث جعبُم اظتراجُجُاث الخعلم اليشغ في  -3

 العملُت الخعلُمُت.

 
 أن جيىن املذاخلت مشجبعت بأحذ محاوس الُىم الذساس ي -1
حذًذا و لم ٌعبم وششه أو فشدًا أن ًيىن البحث  -2

 مً كبل. جلذًمه

أن ٌعخىفي الششوط املىهجُت والعلمُت للبحىث  -3

 العلمُت املخعاسف عليها.

جخضمً الىسكت الاولى العىىان اليامل للمذاخلت، اظم  -4

الباحث وسجبخه العلمُت، واملؤظعت الخابع لها والهاجف 

ذ الالىترووي، وم لخصين في حذود مائتي ولمت والبًر

ت.  احذهما باللغت العشبُت والثاوي باللغت الاهجليًز

جىخب املادة العلمُت العشبُت بخغ مً هىع   -5

Simplified Arabic  في  12في املتن و حجم 13 بحجم

لبحىث باللغت ألاحىبُت او  . اما املصعلحاثالهىامش

 12بحجم Time New Romanمً هىع  خغب فخلذم 

 1.15الخباعذ بين ألاظعش  مش،للهىا

ذ عً  15أن ال جلل عذد الصفحاث عً  -6  .25وال جٍض

ت للبحىث -7 همارج جعبُلُت جلذم  التي حععى ألاولٍى

عُت الحذًثت.  وفم الاظتراجُجُاث الخذَس

، 2.5ًمين ، 02، اظفل02:اعلىالصفحة هىامش -8

 1.25، اظفل الىسكت1.5. ساط الىسكت 02ٌعاس

لت الُت في اخش املذاخلتًشكم التهمِ -9  Note de) ش بعٍش

fin). 

ًخحمل الباحث وافت املعؤولُت اللاهىهُت ملحخىي  -10

 على املذاخلت لىحىد هُت في ظبع اشغاٌ الُىم الذساس ي 

 .شيل هخاب

خ هامت   :جىاٍس

 15/04/2018ًىم:  واملت آخش أحل لدعلُم املذاخالث -

خ إعالن  -  -20/04/2018: كبٌى املذاخالث ًىمجاٍس

 :املراسالت( 3
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