مخابر البحث:
ينشأ خمرب البحث مبوجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقرتاح مؤسسة اإلحلاق.
ومن أهم أهدافه:

* حتقيق أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف جمال علمي حمدد.
* إجناز الدراسات وأعمال البحث اليت هلا عالقة هبدفه.
* املشاركة يف التكوين بواسطة البحث ومن أجل البحث.
* ترقية نتائج أحباثه ونشرها.
ملف اقتراح إنشاء مخبر بحث جديد:
اقرتاح إنشاء خمرب حبث جديد جيب أن يسلم يف ثالث نسخ) ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكرتونية ) ،((cdإىل نيابة
مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف الطور الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما بعد
التدرج مرفقة بالوثائق اإلدارية التالية:
-1منوذج ( )canevasتقدمي املشروع مسجل وموقع.
-2عرض أهداف البحث واخلطوط العريضة للعمل املقرتح اليت تعكس موقع املشروع بالنسبة خلطة التنمية اخلاصة
باملؤسسة ،وكذلك خصوصية مواضيع األحباث اليت سيتم تناوهلا يف املخرب املستقبلي (موقعة من طرف مدير
املؤسسة).

-3مستخرج من حمضر اجمللس العلمي للجامعة حيتوي على دراسة ومراجعة واعتماد اقرتاح إنشاء املخرب.
-4شهادة منح مقر خمرب.

-5حمضر اجتماع جملس رؤساء املشاريع املشاركني يف املشروع.
-6خطة النشاط العلمي املستقبلي معتمدة من طرف جملس رؤساء الفرق املشاركة يف املشروع لثالث سنوات ال
سيما فيما خيص :املنشورات امللتقيات الدولية ومناقشات رسائل الدكتوراه املربجمة.
-7السري الذاتية اخلاصة جبميع الباحثني املشاركني يف املشروع.

-8شهادة عدم انتماء الباحث املشارك يف املشروع ألي خمرب آخر موقعة من طرف مدير املؤسسة (أو تعهد
باالستقالة يف حالة االنتماء ملخرب آخر).
-9نسخة من مقرر آخر تعيني.
-10نسخة من شهادات التسجيل املتتالية بالنسبة لطلبة الدكتوراه.
-11خمرب البحث املقرتح جيب أن:
* يعاجل ميدان حبث غري متناول من قبل يف املؤسسة.
* جيب أن يتكون على األقل من أربع فرق حبث.

* رئيس املشروع جيب أن يكون من مصف األستاذية ومؤهل لتوجيه البحث
.))rang

* عدد طلبة الدكتوراه جيب أن يكون أكرب من عدد األساتذة املؤهلني.
* رؤساء الفرق املكونة للمخرب جيب أن يكون هلم مشروع حبث ساري املفعول.
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