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 دراسات  عن  طلب  ترّشحات  إلنجازإعالن 

 تربويّة  وبحوث 
 
  

احلدوار  و مسداةة   معادددر يعتزم املركز الوطين للّتجديد البيدداغوجي والبحدوث الرّتبويّدة الرّاجدل بدالّإ ر ار واارر الرّتبيدة
تربويّة   اطار أنشدةة وحددات البحدخ لفتلدق ام سدام واملبّيإدة  دراسات وحبوثالوطين حول اصالح املإ ومة الرتبوية، القيام ب

 باجلدول التايل : 
 

 

 وحدة البحث القسم
 
 الّرمز أو النشاط عنوان الّدراسة

 فريق البحـث 

عدد  مالمح الباحثين
 الباحثين

قسم الّتجديد البيداغوجي والتكنولوجّيات الجديدة
 

 الّتجديد البيداغوجي

 
 
 
 

منهجية هندسة التعلم طبقا " 
 " للبيداغوجيا الرقمية

 )العناصر المرجعية(
 

11 

 الرتبيةاختصاص علوم  جامعيأستاذ  -
 متحصل على شهادر املاجستري فأكثر

وله مساةات   جمال الرتبية 
   يةوالبيداغوجيا الر م

املرحلة بخمتّص   الرتبّية والبيداغوجيا  -
  ادماج  مساةاتوله االبتدائّية 

تكإولوجيات املعلومات واالتصال   
 التدريس

  الرّتبية والبيداغوجيا باملرحلة  انخمتصّ  -
حسب )الثانوي  اإلعدادية والتعليم

 (اختصاص املادتني مودوع الدراسة
  ادماج  مساةاتوهلما 
ت املعلومات واالتصال   تكإولوجيا
 التدريس

خبري   جمال تكإولوجيات املعلومات  -
واالتصال متحصل على شهادر 
جامعية ال تقل عن اإلجاار وله خربر 
  أدوات التةوير والربجمة   جمال 

 الواب

5 

 الجمهورية التونسية  
 ربيةوزارة التّ 

 جديد البيداغوجيالمركز الوطني للتّ 
 ةربويّ والبحوث التّ  
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قسم البحوث الّتربويّـة
 

 الصعوبات المدرسية 

 : االضطرابات الخصوصية للتعلم
 العالجيالمسار التعليمي و 

 )العناصر المرجعية(
 

21 

 جامعي )اختصاص علم الإفس( -
  الرتبية والبيداغوجيا باملرحلة  خمتص  -

 االبتدائية )لغة عربية(

  الرتبية والبيداغوجيا باملرحلة  خمتص -
 االبتدائية )لغة فرنسية(

  الرتبية والبيداغوجيا باملرحلة  خمتص  -
 اإلعدادية والتعليم الثانوي 

 أخصائي نفساين -

5 

 المناخ المدرسي

دور المناخ المدرسي في تحسين 
 مردود المؤسسة التونسية 

 )العناصر المرجعية(
 

22 

أو  االجتماع )اختصاص علمجامعي  -
 علم الإفس(

املرحلة )  الرتبية والبيداغوجيا  خمتص -
 (االبتدائية

 املرحلةخمتص   الرتبية والبيداغوجيا ) -
 (اإلعدادية والتعليم الثانوي

  االعالم والتوجيه املدرسي  مستشار -
 واجلامعي

4 

قسم الّتوثيق والموارد البيداغوجّية 
واإلعالم

 

 المكتبات المدرسية

 
 
 

 المكتبات المدرسية بتونس واقع

 سبل تطوير خدماتها :و 
 )العناصر المرجعية(

41 

خمدددددتّص   علدددددم االجتمددددداع لددددده  يجدددددامع-
 خربر   الدراسات امليدانية

جامعي خمتص   علم املعلومات -
 واملكتبات

بيداغوجيا ) مادر خمتّص   الرتبية  وال -
 العربية(،

خمتّص   الرّتبية  والبيداغوجيا )مادر  -
 الفرنسية(،

 

 
 
 

 

4 

 

متحف التربية
 

المدرسة تاريخ 
 التونسية

 
 

دراسة تاريخ تعليم وتعلم مادة 
من الفرتر ) الرياضيات في تونس

ر فرتر االستقالل ااالستعمارية 
 .(الوطين

 )العناصر المرجعية(
 

61 

  الرياديات   جمال انخمتص انجامعي -

خمتّص   الرتبية والبيداغوجيا   جمال  -
 االبتدائية.حلة الرياديات باملر 

خمتّص   الرتبية والبيداغوجيا   جمال  -
اإلعدادية والتعليم الرياديات باملرحلة 

 الثانوي.
 

4 
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المدرسة تاريخ 
 التونسية

 
منظومة االمتحانات المدرسية 
والوطنية بتونس منذ االستقالل 

 إلى اليوم
 )العناصر المرجعية(

 

62 

   الرتبية والبيداغوجيا  انخمتصّ  -

 

2 

 
   : شروط الترّشح : شروط الترّشح  

 حات دمن  فريق حبخ متجانس  يرأسه مإّسق وال تقبل الرتّشحات الفرديّة.جيب أن تكون الرتشّ  -
 الرتّشح مكثر من نشاط علمي واحد،مي باحخ ال ميكن  -

   : ملف الترّشح : ملف الترّشح  

 يتكّون ملق الرتّشح من الوثائق التالية :  
 .1الوثيقة  مةلب ترّشح مجاعي ممضى من  بل كل أعضاء فريق البحخ وفق -1
 .2الوثيقة  سرير ذاتية لكل مرتّشح وفق -2
 ، (كلمة  500 )حوايل ص ملشروع البحخملفّ  -3
 ،رير الذاتّيةالعلمّية املذكورر بالسّ  تواملساةا عمالالصفحة امور والفهرس لأل نسفة من -4
 ذكدر مدل .ال يفـتح - عرض مالي :ظرف مغلق حيتوي على العرض املايل للفريق ويكتب عليه خبط وادح -5

 .3الوثيقة و ق  الرمز اخلاص بالبحخ
   ااههمقاييسمقاييسمراحل التقييم و مراحل التقييم و  :  :  

  المرحلة األولى )العرض الفني(:المرحلة األولى )العرض الفني(:
 :  نقةة 100بإسإاد عدد أ صاه وذلك  تعتمد عملّية تقييم الرتّشحات على املقاييس الّتاليدة

 نقاط( 10) هائد العلمّية،الشّ  .1
 نقةة( 30) الرّتبية والّتعليم خالل العشر سإوات امخرير، مة   جمايلي الّدراسات والبحوث العلمّية احملكّ  .2
 املقدرتح البحدخ لة لوددوعذات الصّ  و ل وامنشةة العلمّية والرّتبوية املإجزر مل واارر الرّتبية واملإّ ماتامعما .3

 نقةة( 30) خالل العشر سإوات امخرير،وذلك 
وحيتسب نفس العدد املسإد لكل عضو  ص مشروع البحخ أو تصّور إلجناا الّدراسة املزمل املشاركة فيهاملفّ  .4

 نقةة( 30). من أعضاء الفريق
 

 .حصل عليهاتامل امعدادحسب  ترتيبا تفادليا املقبولة الفإية ترتب العروض
 

  ::المرحلة الثانية )العرض المالي(المرحلة الثانية )العرض المالي(
ويسإد على كل عرض مايل صاعديا حسب الكلفة املقرتحة للرتشحات املقبولة فإيا وترتب تفرا العروض املالية ت   

 على الإحو التايل : اعدد
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  ل كلفةملايل امول امنقةة للعرض ا 100
 نقةة للعرض الثاين  90
 نقةة للعرض الثالخ  80
 اخل   

  خيرة : العدد النهائي وترتيب العروض :خيرة : العدد النهائي وترتيب العروض :ثة واألثة واألالالثثالمرحلة الالمرحلة ال
 يقل احتساب العدد الإهائي كما يلي : 

  % x 20  )ملايلالعدد املسإد للملق ا(+   x 80% )العدد املسإد للملق الفين):  العدد النهائي      
 

 ور بالقيام بالدراسة املعإية.ئي ويكلق الفريق صاحب املرتبة امترتب العروض تإااليا حسب العدد الإها

   :  طريقة تقديم الترّشحات  : طريقة تقديم الترّشحات  
ات مباشرر من بوي سحب امللفّ أن الرتّ ح، من اخلرباء واجلامعّيني وخمتلق املتدّخلني   الشّ شّ ميكن للرّاغبني    الرتّ 

اخلاّص بالّشبكة الرّتبوية جديد البيداغوجي والبحوث الرّتبويّة أو عن طريق مو ل الواب املركز الوطين للتّ بط بمكتب الضّ 
 www.edunet.tnعلى العإوان التّددايل :  الّتونسية 

 www.cnipre.edunet.tn : على العإوان التايل  أو من مو ل الواب اخلاص باملركز
                                               

  عدن                 ترّشـح  لنشـاط علمـي رمـزالوصدول حيمدل عبدارر  يرسل ملق الرتّشح   ظرف مضدمون 
 بط على العإوان الّتايل : طريق الربيد أو مباشرر عن طريق مكتب الضّ 

 المركز الوطني  للتجديد البيداغوجي والبحوث الّتربويّة
 1006 تونس 1938 أفريل 9 شارع 130

على الساعة العاشرة صباحا على الساعة العاشرة صباحا   20152015جوان جوان 1010  إلربعاءإلربعاءاا  يوميومآخر أجل لتقديم الترّشحات آخر أجل لتقديم الترّشحات حّدد حّدد   هام :هام :  
  عتمد ختم الوصول ار مكتب الّضبط باملركز تاريخ القبول. عتمد ختم الوصول ار مكتب الّضبط باملركز تاريخ القبول. ييوو

  إلربعاءإلربعاءاا يوم يتم فتح ال روف احملتوية على العروض الفإية و املالية من  بل جلإة فتح ال روف   جلسة علإية وذلك
البيداغوجي  املركز الوطين  للتجديدبقاعة االجتماعات لقر في الساعة الحادية عشر صباحا في الساعة الحادية عشر صباحا   20152015  جوانجوان1010

 1006تونس  1938أفريل  9شارع  130 الكائن بد والبحوث الرّتبويّة
    و التو يت احملدد أعاله. جلسة فتح ال روف وذلك باملكان احلضور   الرتشحاتميكن للمشاركني   طلب 

 


