معايير قبول مشاريع البحث الجامعي:
 تتكون فرقة البحث من ثالثة ( )03أعضاء على األقل وستة ( )06على األكثر. مدة املشروع أربع سنوات دون متديد. ميكن لرئيس املشروع تقدمي مشروعا جديدا يف السنة الثالثة من املشروع اجلاري. -جيب أن يكون رئيس املشروع من مصف األستاذية ومؤهل لتوجيه البحث

(رتبة أستاذ أو أستاذ حماضر"أ") ( rang

.)magistral

 -األستاذ الباحث ال ميكنه أن ينخرط إال يف مشروع حبث واحد.

 جيب أن تتكون فرقة البحث إجباريا من طلبة دكتوراه (نظام كالسيكي ول.م.د) وأساتذة باحثني مسجلني يفالدكتوراه.
 كل مشروع حبث يستحسن أن يضم طالبني ( )2دكتوراه مقابل كل أستاذ حماضر. إضافة أعضاء جدد لفرقة البحث السارية يكون يف الدورة العادية فقط. حذف عضو من فرقة البحث من صالحيات رئيس املشروع ويكون على أساس تقرير ظريف.عملية تقييم المشاريع الجديدة والحوصالت السنوية والنهائية:

 -املشاريع اجلديدة واحلوصالت السنوية والنهائية جيب أن تكون حسب النموذج الوزاري وجيب أن تدخل يف

موقع الوزارة ( )www.cnepru-mesrsعند افتتاح الدورة العادية لتقييم مشاريع البحث اجلامعي .CNEPRU
 املشاريع املعتمدة ألربع سنوات ستخضع لتقييمني:* تقييم يف نصف املدة (هناية السنة الثانية).
* تقييم هنائي (هناية السنة الرابعة).
 تقييم احلوصلة السنوية أو النهائية يعتمد على العناصر التالية:أ) مناقشات الدكتوراه :على األقل مناقشة دكتوراه لكل مشروع حبث.
ب) املنتوج العلمي املنجز يف إطار مشروع البحث وخالل مدة اعتماد املشروع:
* املنشورات الوطنية والدولية.
* امللتقيات الوطنية والدولية.
* األعمال.
الطعون:

الدورة التكميلية خمصصة فقط للطعون ،حيث يعاد النظر سوى يف املشاريع اليت رفضت يف الدورة العادية أو تلك
اليت مت التحفظ عليها.

الملف اإلداري لتقديم مشروع بحث جديد:
يسلم مشروع البحث اجلديد يف ثالث نسخ (ثالث نسخ ورقية مع قرص مضغوطة ) ،((cdموقعة من طرف اجلهات
املعنية (رئيس املشروع ،مدير املخرب ،رئيس اجمللس العلمي للكلية) إىل 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.
-2حمضر اجمللس العلمي للكلية.
-3حمضر اجمللس العلمي للمخرب.
-4السري الذاتية اخلاصة جبميع الباحثني املشاركني يف املشروع.
-5نسخة من آخر شهادة.
-6نسخة من مقرر آخر تعيني.
-7نسخة من شهادات التسجيل املتتالية بالنسبة لطلبة الدكتوراه.
-8تصريح شريف بعدم االنتماء إىل فرقة حبث.
-9شهادة البطالة.
-10شهادة عدم انتماء الباحث املشارك من خارج اجلامعة ألي مشروع آخر موقعة من اهليئة املعنية.
الملف اإلداري لتقديم حوصلة سنوية أو نهائية:
تسلم احلوصلة السنوية أو النهائية يف ثالث نسخ (ثالث نسخ ورقية وقرص مضغوطة ) ،((cdموقعة من طرف اجلهات
املعنية (رئيس املشروع ،مدير املخرب ،رئيس اجمللس العلمي للكلية) إىل نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف الطور
الثالث والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العايل فيما بعد التدرج ،مرفقة بالوثائق اإلدارية التالية:
-1منوذج ( )canevasتقدمي احلوصلة.
-2حمضر اجمللس العلمي للمخرب.
-3حمضر اجمللس العلمي للكلية.

