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عالن متعلق مبنحة مشاريع إلبحث إلتكويين إجلامعي   إ 

 ، 2022من إلى 2019، اإلاعحمدة في الدوزات  PRFUعلى ألاساثرة زؤساء مشازيع البحث الحكويني الجامعي               

 04 في اإلادًس اإلاساعد باإلاعهد/ عضاء اإلاشسوع على مسحوى نيابات العمادات الكلياتألإًداع ملفات اإلاالية 

 2022 أكحوبس 13 إلى 04في الفترة اإلامحدة من ،  نسخ باإلضافة إلى نسخة ثبقى على مسحوى الكلية

  الوثائق اإلاطلوبة في اإلالف اإلاالي :

(    (état d’agrément  ou de reconduction du projetاعحماد إنشاء اإلاشسوع  أو اعحماد ثمدًد اإلاشسوع  -

 . 2022أو شهادة إدازية بالنسبة إلاشازيع 

 .آخس قساز ثسقية  ألاسحاذنسخة من  -

 .(نموذج مسفق  )عقد البحث خاص بمشسوع البحث الحكويني الجامعي    -

دي أو البنكي  -  .صك مشطوب للحساب الجازي البًر

 .الترخيص بممازسة نشاط البحث بوقد حصئي ممض ي من مدًس حامعة الانخساب لألعضاء الخازحيين -

 بالنسبة لألساثرة شهادة عدم ثقاض ي منحة البحث في إطاز  مشازيع البحث الحكويني الجامعي -

  .الخازحيين، و شهادة الحناشل عن اإلانحة في أحد اإلاشسوعين بالنسبة لألساثرة اإلانخسبين إلى مشسوعين

 .(نموذج مسفق  ) فقطمن طسف زئيس اإلاشسوع ثمأل و ثمض ى و ثودع الوضعية اإلاالية  -

  مالحظات هامة: 

 ثحول اإلالفات من ألاعضاء إلى زئيس اإلاشسوع  -

ثودع اإلالفات من طسف زئيس اإلاشسوع على مسحوى الكليات بنيابة العمادة إلاا بعد الحدزج والبحث  -

العلمي والعالقات الخازحية، وثحول اإلالفات لنيابة اإلادًسية لحنشيط و ثسقية البحث العلمي و العالقات 

 .الخازحية والحعاون في آلاحال اإلاحددة بجدول ازسال 

 . أي ملفات ناقصة او ثودع خازج آلاحال ال ثحول الى مصالح اإلاالية و اإلاحاسبة  -

 .ال ثقبل اي ملفات لإلًداع مباشسة على مسحوى نيابة اإلادًسية  -

والشهادات ؤلادازية اإلاحعلقة بعضوية مشازيع  (عدم ثقاض ي اإلانحة)جسحخسج شهادات عدم الانخساب  -

 .، مسحوى الكليات نيابة العمادة إلاا بعد الحدزج والبحث العلمي والعالقات الخازحية2022البحث

 

 04/10/2022: تيسمسيلت في
   نائب مدير الجامعة                                                          


