إدارة هياكل البحث

إجراءات وآجال التقييم النهائي والتجديد لمخابر البحث المحدثة
سنة  2013وسنة  2017بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
في إطار التّقييم النّهائي والتجديد لمخابر البحث المحدثة سنة  2013وسنة 2017
بمؤسسات التعليم العالي الفالحي وتجديدها لفترة موالية ،تدعو اإلدارة العامة
للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء مخابر البحث المعنيّة إلى
إعداد ملف يتض ّمن الوثيقتين التّاليتين:
أوال :تّقرير التقييم الذّاتي» «Rapport d’autoévaluationللمخبر للفترة
 ّ(،)2020-2017
 ثانيا :البرنامج البحثي الجديد المقترح للفترة القادمة (،)2024-2021وتجدون نماذج االستمارات المذكورة أعاله بموقع منظومة التصرف في هياكل
البحث www.gsr.rnu.tn
وقد ت ّم تحديد مراحل إعداد الملفّات ومعالجتها على النّحو التّالي:
ي إيداع الملف (تقرير التّقييم الذّاتي
 -1يتولّى ك ّل رئيس مخبر بحث معن ّ
سسة المحدثة لديها المخبر في نظيرين
وبرنامج التّجديد معا) لدى المؤ ّ
أصليين ( )02مع نسختين ( )02رقميّتين ( )CDفي أجل أقصاه يوم 03
ديسمبر ،2021
الرأي فيه وتقديم
- -2تتولّى المؤسسة عرض
الملف على مجلسها العلمي إلبداء ّ
ّ
الخاص به
توصيات في شأنه وتحيله إلى الجامعة المعنية -بعد تعمير القسم
ّ
ضمن استمارة تجديد المخبر-في نظيرين أصليين ( )02مع نسختين
رقميتين ( )CDومرفقا بمحضر جلسة مجلسها العلمي في أجل أقصاه يوم
15ديسمبر ،2021

-3

الرأي فيه وتقديم توصيات
تتولّى الجامعة عرض
ّ
الملف على مجلسها إلبداء ّ
في شأنه وتحيله إلى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي بعد تعمير القسم
الخاص بها ضمن استمارة تجديد المخبر-في نظيرين أصليين ( )02مع
ّ
نسختين رقميتين ( )CDومرفقة بجميع محاضر الجلسات في أجل أقصاه
يوم  24ديسمبر ،2021

 -4تتولى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي النظر في الملف وإبداء الرأي فيه
وإحالته إلى اإلدارة العا ّمة للبحث العلمي (إدارة هياكل البحث) في أجل أقصاه
يوم  31ديسمبر ،2021
 -5تحيل اإلدارة العا ّمة للبحث العلمي (إدارة هياكل البحث) الملفّات الواردة
ّ
والبت فيها.
عليها إلى الهيئة الوطنيّة لتقييم أنشطة البحث العلمي لتقييمها
الرجاء التّفضّل بإنجاز المطلوب وفق التّم ّ
شي المذكور وفي اآلجال المحدّدة أعاله
ّ
علما بأنّه لن يت ّم قبول أي مطلب يرد بعد اآلجال.

