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  المعھد الوطني للبحث في التربیة عرض 
  في مجال التربیة 2018لـسنة مشاریعھ األولى 

  2017 دیسمبر  28العرض مفتوح إلى 
  

ّ ، ت1996ینایر سنة  27المؤرخ في  72- 96المرسوم التنفیذي رقم موجب ب منشأالمعھد الوطني للبحث في التربیة، ال م
 23في المؤرخ  151-16طبقا للمرسوم التنفیذي رقم  )م ع ع ت(مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي و تكنولوجي ھ إلىحویلت

  : كلف بـو یُ . 2016ماي 

 إنجاز برامج البحث العلمي و التطور التكنولوجي في المجال التربوي و البیداغوجي و التعلیمي، -
 الثقافي و االقتصادي للبالد و النظام التربوي، - ترقیة البحوث حول العالقة بین المحیط االجتماعي -
 مقارنة للنظم التربویة،  القیام ببحوث -
 القیام ببحوث حول حوكمة النظام التربوي،  -
 تقییم و تحلیل المردود التربوي لنظام التكوین و برامج التعلیم،  -
 . تطویر الوسائل التعلیمیة و الدعائم البیداغوجیة المتعلقة بالتربیة -

یمكن للباحثین . 2018 – 2017ھدا االساس، یعلن المعھد الوطني للبحث في التربیة عن عرض مشاریع البحث لسنة وعلى 
  : لمشاركة في ھذه المشاریع التي تھدف لدعم البحث في مجالل و األساتذة الباحثین الحاملین للدكتوراه

 المدرسة و محیطھا  .1
 الحوكمة التربویة  .2
 . و االبتكار البیداغوجيالتعلیم و تعلیمیة المواد  .3

  : على مشروع البحث أن یتماشى مع المعاییر التالیة:تسلیم المشروع 

 : شروط القبول -1
 على المشروع المقترح أن یندرج في مجال من المجاالت المذكورة سابقا،  ·
ّ تسلیمھ یجب أن یستوفي كل  ·  ،الفرنسیةأو للغة العربیةالمنوال بالنسبة  النقاطكل مشروع تم
نة من  یقدم · ّ  ، )بما فیھ رئیس المشروع(باحثین  6إلى  3المشروع من قبل فرق بحث مكو
 . یكون رئیس المشروع على األقل أستاذ بحث أو أستاذ محاضر ·
·  

 :آخر أجل لتسلیم البحوث -2
د كآخر أجل الست · ّ  ، 2017 دیسمبر  28الخمیس إلى غایة یوم  2018 دورةالم البحوث بالنسبة لحد
، و تقدیم النسخة الورقیة للمعھد inre.projets@inre.dz: إلى العنوان  Wordیُرسل المشروع بنسخة  ·

 الوطني للبحث في التربیة، بمصلحة متابعة مشاریع البحث و التكوین عن طریق البحث
  .  الجزائر –العشور، 193ب .ص: العنوان

 


