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اقتراح إنـــــــشاء مــخبر بــــــــحث
ملئ كل الخانات اجباري
 .1تقديم المخبر

سم المخبر

................................................
إ
االسم المختصر للمخبر :
الكلية أو المعهد:
المؤسسة الجامعية:
البريد اإللكتروني للمخبر:
الموقع اإللكتروني أو الصفحة الرئيسية للمخبر:
الهاتف........................................................:
تحديد مقر المخبر :
المساحة االمجمالية للمخبر :

Intitulé du Laboratoire............................................................................

الفاكس.......................................................... ...............................................:
...................................................................................................................
2
 ........................م  2المكاتب...............:م 2الو رشات ...............................:م

 .2منسق مشروع إنشاء المخبر
االسم و اللقب :
المسؤولية اإلدارية :
البريد اإللكتروني:
الموقع اإللكتروني للمنسق:
عدد الفرق :

الرتبة:

عدد الباحثين :

عدد موظفي الدعم :

 .3تعريف المخبر :
وصف مختصر للمخبر :

أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي :

2

المواضيع المراد دراستها في المخبر:

الكلمات المفتاحية :

3

 .4تعريف فرقة البحث

1

رقم الفرقة ........ :

تسمية الفرقة
اإلسم المختصر للفرقة
العنوان اإللكتروني للفرقة URL
عنوان فرقة البحث:
2
اسم رئيس فرقة البحث :

الرتبة :

القائمة اإلسمية ألعضاء فرقة البحث مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب الرتبة العلمية
الجنس

االسم و اللقب

السن

أعلى شهادة علمية محصل عليها

الرتبة

وصف أهداف؛ مهام وأنشطة فرقة البحث
(يجب أن تتماشى مع مواضيع المخبر)

أ .األهداف العامة

(كتابة أهداف البحث للفرقة في حدود عشرة ( )10أسطر)

ب .األسس العلمية

(ذكر الخطوط العريضة للعمل المقترح من طرف فرقة البحث)

ج  .الكلمات المفتاحية
1

يملئ هذا الجزء من طرف كل فرق المخبر

4

التخصص

الهيئة المستخدمة

 . 1.4خبرة و كفاءة فرق المخبر المقترح
أ .المنشورات الدولية (منشور واحد في كل سطر مع ذكر الرابط الموصل للمجلة  URLعلى األنترنت)
1
2
3
4
5
6
..
ب .المنشورات الوطنية (منشور واحد في كل سطر مع ذكر الرابط الموصل للمجلة  URLعلى األنترنت)
1
2
..
ج .مداخالت دولية (مداخلة واحدة في كل سطر مع ذكر الرابط الموصل للملتقى  URLعلى األنترنت)
1
2
5
6
..
د .مداخالت وطنية (مداخلة واحدة في كل سطر مع ذكر الرابط الموصل للملتقى  URLعلى األنترنت)
1
2
..
هـ .المؤلفات

1

أو المشاركة في إعداد مؤلف

و .براءات االختراع

2

ز .خبرة في مشروع أو برنامج بحث
تسمية البرنامج ()CNEPRU-AUF-CRDI-UE ….

ح .تظاهرات لفائدة الجمهور (كبار و صغار)
أ .ملتقى
ب .زيارات علمية
ج .تظاهرة قافية
د  .قوافل علمية

السنة

المؤسسة

نعم

 1المؤلف  ،عنوان الكتاب ،الناشر ، ISSN ،عدد الصفحات ،سنة النشر ،ذكر رقم الفصل وعدد الصفحات إذا تعلق األمر بفصل من فصول الكتاب.
 2صاحب براءة االختراع ،عنوان براءة االختراع ،مؤسسة التسجيل ،السنة ،الكلمة المفتاحية ،الرابط على اإلنترنت URL
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ال

 4.2تكوين مرتبط بموضوع بحث المخبر أو الفرقة
أ.

رقم :1

مذكرات الماجستير و الماستر التي تمت مناقشتها
اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم الشهادة
URL résumé ou version PDF

رقم : 2

اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم الشهادة
URL résumé ou version PDF

رقم :3

اسم ولقب الطالب
تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم الشهادة
URL résumé ou version PDF

ب .أطروحة دكتوراه
اسم ولقب طالب الدكتوراه
رقم : 1

تاريخ و مكان المناقشة
المقر
اسم شهادة الدكتوراه
URL résumé ou version PDF
اسم ولقب طالب الدكتوراه

رقم:2

تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم شهادة الدكتوراه
URL résumé ou version PDF

ت .ج .أطروحة دكتوراه دولة
اسم ولقب طالب دكتوراه الدولة
رقم 1

تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم شهادة دكتوراه الدولة
URL résumé ou version PDF
اسم ولقب طالب دكتوراه الدولة

رقم 2
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تاريخ و مكان المناقشة
المقرر
اسم شهادة دكتوراه الدولة
URL résumé ou version PDF

د .التأهيل
اسم ولقب المتر شح
تاريخ و مكان المناقشة
رقم : 1

المقرر
شهادة التأهيل
URL résumé ou version PDF

 3.4تثمينات أخرى ألنشطة البحث
تقديم خدمة
أ .طبيعة النشاط
ب .المستفيد
3
ج .المبلغ  10دج
أنشطة أخرى
د.
هـ .
تظاهرات علمية
و .ملتقيات
ز  .ندوات
ح .محاضرات و طنية
ط .محاضرات دولية

برمجيات
ي  .علمية
ك  .للتسيير
ل  .أخرى

 .5المعدات العلمية المتوافرة
 1.5وصف المعدات العلمية المتوفرة

 2.5وصف المعدات العلمية المطلوبة في حالة عتماد المخبر

 3.5وصف الوثائق المكتبية المتوفرة ( برمجيات  ,مؤلفات  ,مراجع )...
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الجامعة  /المركز الجامعي ....................................................:
الكلية /المعهد.................................................................... :
المخبر............................................................................. :

محـــــضر اجتمـــــاع رؤســـاء فرق المخبر المقترح
الموضوع :اقتراح إنشاء مخـــــــبر
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حرر في  ................................ .بــ ........................................:
االسم ،اللقب،
االسم ،اللقب،
االسم ،اللقب،
االسم ،اللقب،
االسم ،اللقب،
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رئيس الفرقة 1
رئيس الفرقة 2
رئيس الفرقة 3
رئيس الفرقة 4
رئيس الفرقة --

التوقيـــــــع
التوقيـــــــع
التوقيـــــــع
التوقيـــــــع
التوقيـــــــع

نسخة من محضر اجتماع المجلس العلمي للمؤسسة
المتعلق بدراسة اقتراح إنشاء مخبر المسمى:
......................................................................

الرأي و التأشيرة
رأي المجلس العلمي لمؤسسة اإللحاق :

تأشيرة المجلس العلمي لمؤسسة اإللحاق
التاريخ.......................................... :
التوقيع:

رأي مؤسسة اإللحاق:

تأشيرة رئيس مؤسسة اإللحاق :
التاريخ.............................................. :
التوقيع:

9

