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ـت عبيـ ت الشـ ـ ـ ت الديمقـراطي ـ ـ ري ائـ ـت الجس ـ الجمهـوري  

نيـت ت الوطـ ربيـ وزارة التـ  

ي للبحـث في التربيـت هـد الوطنـ  املعـ

 
 
 

 

 

 

 

 

العلمُت  " التعليميت"، جطلم مجلت 2021دًمطبر ، الذي ضُصذر غهز ألاٌو عذدها في إطار وػز 

 "التعليميت"مجلت  حعنىالذولُت املحىمت الصادرة عً املعهذ الىطني للبحث في التربُت دعىة لليػز.  

 بمجاٌ حعلُمُت املىاد وحعذ مفخىحت على ول املطاهماث العلمُت.

ت.( في مجاٌ جيػز املجلت امللاالث ألاصلُت بمخخلف اللغاث )العزبُت،  الفزوطُت، إلاهجليًز

 الخعلُمُت بعذ إخضاعها لخلُُم لجىت كزاءة دولُت.

تهخم مجلت "الخعلُمُت" بمعالجت إلاغيالُاث املزجبطت بالعملُت الخعلُمُت/ الخعلمُت للغت العزبُت، 

اء اضُاث العلىم الطبُعُت ، الفيًز خ  حعلُمُت اللغاث ألاحىبُت، حعلُمُت املىاد العلمُت )الٍز ...(، حعلُمُت جاٍر

العلىم، جحلُل املمارضاث الصفُت، الخلُُم في مجاٌ التربُت، و إدماج جىىىلىحُاث إلاعالم و الاجصاٌ في 

 التربُت.

تهذف مجلت "الخعلُمُت" إلى جثمين ألابحار املىحهت إلى املخخصصين في التربُت )باحثين، أضاجذة 

لىطىُت )مفدػين ومعلمين( مً أحل مزافلتهم في وػاطاتهم باحثين(. وجىحه أًضا إلى إطاراث التربُت ا

املهىُت، الضُما مً أحل املطاهمت في جزكُت مذرضت الجىدة. هما جمىح أًضا لطلبت الذهخىراه وهذا الباحثين 

 الػباب فزصت وػز أبحاثهم.

 جخىفز املجلت في املجاٌ املفخىح، هما حطهز على احترام مُثاق أخالكُاث اليػز.

ردعوة للنش  
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ز ، رئِظة املجلتمذًز : جلت ول مً املجضم  ز، إلى حاهب اللجىت العلمُت ولجىت ال أماهتو  الخحٍز خحٍز

ين.   اللزاءة وزالر مذكلين لغٍى

 جخمثل أهذاف املجلت في: 

 .حػارن املعارف في مجاٌ الخعلُمُت بين ألاضاجذة الباحثين و الفاعلين في مجاٌ التربُت 

 و وػز إلاهخاج العلمي لألبحار في الخعلُمُت. جثمين 

 .ز ملارباث حذًذة للعملُت الخعلُمُت/ الخعلمُت للمىاد  املطاهمت في جطٍى

 .اكتراح مجاٌ علمي للىلاع حٌى حعلُمُت املىاد 

 جطمح مجلت "الخعلُمُت" أن جيىن أداة إعالمُت و مصذر مزحعي ملمارس ي مُذان التربُت.

 : املحاور 

 اللغت العزبُت و اللغاث ألاحىبُت حعلُمُت. 

 حعلُمُت املىاد العلمُت و الاحخماعُت. 

 خ العلىم  .حعلُمُت جاٍر

 املمارضاث الخعلُمُت /الخعلمُت في اللطم. 

 جىىىلىحُاث الاعالم و الاجصاٌ لفائذة الخعلُم. 

 الخلُُم في مجاٌ التربُت. 

 باملجلت النشر شروط

 ًيىن كذ  ًيىن البحث في مجاٌ الخعلُمُت، وأن ًخميز البحث باألصالت وإلاضافت العلمُت. أن -
ا

وأال

ػز ما ٌػبهه في أيا وضُلت وػز إلىتروهُت أو وركُت.
ُ
ا أو و ًُّ ا أو ول ًُ  وػز حشئ

ت، الفزوطُت. مع جلذًم ملخصين، في حذود   - ًحزر البحث بإحذي اللغاث الخالُت: العزبُت، الاهجليًز

ذ عذد أضطز امللخص الىاحذ عً  200 أضطز،  10ولمت للملخصين مجخمعين، حُث ال ًٍش

ت على أن ًي  .)وحىبا( ىن أحذ امللخصين باللغت العزبُتأحذهما بلغت امللاٌ والثاوي باللغت الاهجليًز
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ذ عذد صفحا - صفحت هحذ  12ال جلل عً أصفحت هحذ اكص ى و  20ث امللاٌ عً ًجب أال جٍش

 .أدوى

في املتن.  وباللغت ألاحىبُت بخط  11حجم  Sakkal Majallaىر باللغت العزبُت بخط جىخب البح  -

Times New Roman  في املتن. 14حجم 

 ضزورة الالتزام بلالب املجلت. -

 ISO 690 -2010الخىزُم ًيىن باعخماد أضلىب:  -

ز، هما ال ٌطمح  ًلبل ححب امللاٌ املزضل إلى املجلت في حالت الاطال  علُه مً كبل رئِظ الخحٍزال -

 بإرضاله إلى حهت أخزي أزىاء فترة املزاحعت والخحىُم.

ت، الفزوطُتأن ًزفم البحث بالطيرة العلمُت للباحث بإحذي اللغاث الخالُت -  .: العزبُت، الاهجليًز

حمُع ألافيار امليػىرة في املجلت عً آراء واجبيها، وال حعبر بالضزورة عً وحهت هظز حهت  حعبر -

خضع جزجِب ألابحار امليػىرة ملىحباث فىُت.  إلاصذار، ٍو

 .جحخفظ املجلت بحلها في عذم وػز أي بحث دون إبذاء ألاضباب، وحعخبر كزاراتها جهائُت -

 

 كيفيت النشر: 

 

ذ إلالىترووي الخالي:  docx. أو doc.  جزضل امللاالث بصُغت ، didactique.inre@gmail.comعبر البًر

 خم إرضاٌ إغعار باالضخالم فىر الاضخالم.ضِ

 مواعيد مهمت: 

 2021هىفمبر  30آخز ًىم الضخالم ألابحار:  -

خ اليػز: دٌطمبر  -  2021جاٍر
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 مديرة املجلت: 

 أ. د بزهاوي راضُت

 هيئت التحرير:

 رئيس التحرير 

 لحطً عشوس

 نائب رئيس التحرير:

ان خباب الػٍزف  مٍش

 أمانت التحرير

 ضامي عِطاوي

 ًاضين مطخغاهمي

 اللجنت العلميت 

 ، الجشائز(2عبذ املجُذ ضلُم ) حامعت الجشائز

 ، الجشائز( 2عبذ الزساق دوراري )حامعت الجشائز

 عذالت العجاٌ )حامعت مطخغاهم، الجشائز( 

 ظ روضل غُح )كطم اللغت الفزوطُت، حامعت جاًىان( غىِأ

 الجشائز( أحمذ بىبىز )املذرضت الىطىُت املخعذدة الخلىُاث، 

 ، الجشائز( 2غهزساد ساهي )حامعت الجشائز 

طدُان بيران )حامعت ضاهذ اجُان، فزوطا(   هَز
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 حمُلت آًذ عِس ى )املذرضت الىطىُت العلُا للبُطزة، الجشائز( 

ز اللغت العزبُت، الجشائز(   فخُحت خلىط )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

ً مفدش ي الخعلُ  م، املغزب( فاطمت حطُني )مزهش جيٍى

 ، الجشائز( 2فطُمت مىس ى )حامعت الجشائز 

ً املخىاصل، الجشائز(    فاطمت فخُحت فزحاوي مغزاوي )حامعت الخيٍى

ز اللغت العزبُت، الجشائز(   حبِبت بىدال  )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

عت، الجشائز(  حُاة مسخز )املذرضت العلُا لألضاجذة، بىسَر

 ملذرضت العلُا للتربُت الىطىُت، فزوطا( حىن بُار فيران )ا

 كادر عبذ اللادر غالي )حامعت عبذو مىمني، هُامي. الىُجز(  

 ، الجشائز( 2هماٌ فزحاوي )حامعت الجشائز 

طاهُا(   هماٌ صالحي )حامعت لُذس، بٍز

ز اللغت العزبُت، الجشائز(   مت أوغِؼ )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى  هٍز

 ، الجشائز(  1خىلت طالب ابزاهُمي )حامعت الجشائز 

 لطُفت كادي )حامعت عىابت، الجشائز( 

شة ضالمي )مزهش البحث في الاعالم العلمي والخلني، الجشائز(   لٍى

ذ )حامعت الجشائز  م بً بىٍس  ، الجشائز( 2مٍز

   دمحم بً كزهت )مزهش البحث في الاكخصاد الخطبُلي مً أحل الخىمُت، الجشائز(

 ، الجشائز(2دمحم خالًفُت )حامعت الجشائز 
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ىت )حامعت الجشائز   ، الجشائز(2دمحم العزبي بذٍر

 ، الجشائز(2دمحم ملُاوي )حامعت وهزان 

 دمحم طاهز طالبي )املذرضت العلُا لألضاجذة، الجشائز( 

 مىذر لعطاس ي )مزهش البحث في الاكخصاد الخطبُلي مً أحل الخىمُت، الجشائز(  

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  هبُلت   عباص )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

عت، الجشائز(   هبُلت بً حىحى )املذرضت العلُا لألضاجذة، بىسَر

 صالح بلعُذ )املجلظ ألاعلى للغت العزبُت، الجشائز( 

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  صلُحت ميي )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

ز اللغت العزبُت، الجشائز(طاهز لىصُف )مز   هش البحث العلمي والخلني لخطٍى

 ًاضين بلعزبي )مزهش البحث في الاكخصاد الخطبُلي مً أحل الخىمُت، الجشائز(   

 هصيرة بً ضاعى )حامعت هىاري بىمذًً للعلىم والخىىىلىحُا، الجشائز(

  حطان بلبػير )مزهش البحث في الاعالم العلمي والخلني، الجشائز(

   واحعىط )املذرضت الىطىُت املخعذدة الخلىُاث، الجشائز(دمحم

مت   )مذًزة مذرضت ألاوائل. عىابت الجشائز( ضاًح هٍز

طدُان ميرواث  اضُاث، لُىن، فزوطا( - Christian Mercat  -هَز  )معهذ البحث في حعلُم الٍز

خىد   )حامعت الطىربىن، فزوطا( - Benoît Rittaud -بىهىا ٍر

اٌ، هىذا(- Caron France -فزاوظ   وارون  )ولُت علىم التربُت، مىهتًر

 )الثاهىٍت الذولُت ألُىطىذر دوماص، الجشائز( - Jannick Trunkenwald -حاهًُ جزاهىُىىولذ  
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لي فُلمارث   )حامعت حىُف، ضىَطزا( - Shaula FIORELLI VILMART -غاوال فُىٍر

ىظ  طزا( – Pierre-Alain Cherix -بُار أالن غيًر  )حامعت حىُف، ضَى

 )حامعت حىُف، ضىَطزا( – Pierre AUDIN -بُار أودان 

طزا( – Robin JAMET -روبين حامُذ     )حامعت حىُف، ضَى

  )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(لحطً عشوس 

 )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(  مخطار دًذوع دمحم

ً  )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(  محطً بىلباٍس

 سهُت بىواف )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(

 ولثىم دركاوي )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(

 سهزة عذار )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(

عت )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشا  ئز(إًمان بىسَر

 لُىذة بً بطعي )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز(

  الجشائز(ضارة ضبع )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، 

 لجنت القراءة

  دمحم أفلير )حامعت ألاغىاط ،الجشائز(

  أحمذ حطاوي )حامعت الىصل ، دبي(

  عبذ العظُم صغيري )حامعت كطز(

  ئز(عابذ بىهادي )حامعت جُارث ،الجشا
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ا(   ًاضز دمحم الطزغاوي )حامعت املذًىت العاملُت، ماليًز

 ، الجشائز( 2عبذ الزساق دوراري )حامعت الجشائز 

ز اللغت العزبُت، الجشائز( مت أوغِؼ )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى  هٍز

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  حبِبت بىدال  )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

 ، الجشائز(2)حامعت الجشائز  العزبي طُب

طاهُا(   هماٌ صالحي )حامعت لُذس، بٍز

 ، الجشائز( 1خىلت طالب ابزاهُمي )حامعت الجشائز 

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  فخُحت خلىط )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

 ن جزوع )املذرضت العلُا لألضاجذة. لُىن، فزوطا( ى ل

ز اللغت العزبُت، الجشائز( ميي صلُحت )مزهش البحث العلمي  والخلني لخطٍى

 دمحم لخضز روبي )حامعت املطُلت، الجشائز( 

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  هبُلت عباس ي )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

 ، الجشائز( 2وطُمت جىاحي أوغِؼ )حامعت الجشائز 

 صالح بلعُذ )املجلظ ألاعلى للغت العزبُت، الجشائز( 

ز اللغت العزبُت، الجشائز( طاهز لىصُ  ف )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

 طارق صالحي )حامعت كاصذي مزباح. وركلت، الجشائز( 
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 املدققين اللغويين

ز اللغت العزبُت، الجشائز(( حبِبت بىدال   مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

ز اللغت العزبُت  ، الجشائز(فخُحت خلىط )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

ز اللغت العزبُت، الجشائز(  ميي صلُحت )مزهش البحث العلمي والخلني لخطٍى

ا(  ًاضز دمحم الطزغاوي )حامعت املذًىت العاملُت، ماليًز

 )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز( أماٌ بلحمُتي    

  )املعهذ الىطني للبحث في التربُت، الجشائز( غزماط ضارة  

 

 


