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اإلدارة الفرعية للبحث العلمي    

والتعاون الدولي والتقييم 

 الجامعي
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مصلحة البحث العلمي والتقييم 

 الجامعي
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 الي والبحث العلميوزارة التعليم  الع

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 اب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعيمروة الحط

 نـوع اإلجـراء : 

 مخابر البحث ووحدات البحث 

  إحداث مخابر البحث ووحدات البحث 1

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تعلق بإحداث أو تجديد تتلقى الجامعة منشور حول طلب عروض ي 
 مخابر ووحدات البحث

 02الماااااؤرخ فاااااي  644األمااااار عااااادد  -  اإلدارة العامة للبحث العلمي
والمتعلاااق بضااابط تنظااايم  2009ماااارس 

مخاااااااابر البحااااااااث ووحااااااادات البحااااااااث 

 ومجمعات البحث وطرق تسييرها.

 

2 

 

إعداد مذكرة توضيحية تتعلق بطلب العروض تتضمن  روزنامة تقديم 

روط الترشح وتعم م على رؤساء مؤسسات التعليم الترشحات وش
العالي الراجعة إلينا بالنظر مرفقة  بطلب العروض المتعلق بإحداث أو 

 تجديد مخابر أو وحدات البحث.   

 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

رؤساء مؤسسات التعليم العالي الراجعة 
 بالنظر إلى جامعة القيروان

 17المؤرخ في  37/2009المنشور عدد 

حول التعريف بأهم  2009أفريل 
المتعلق   644إضافات األمر عدد 

بتنظيم مخابر البحث ووحدات البحث 

 وتبسيط إجراءات تنفيذ

 

3 

 

 

دراسة الترشحات على مستو  الجامعة من حيث استيفاء الملف 

لجميع الشروط )موضوع البحث ومالئمته إلستراتيجية الجامعة في 

رتب الباحثين األعضاء(  وأن يكون مشروع اإلحداث مجال البحث، 

 أو التجديد مدعما برأي رئيس المؤسسة

 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 

 نائب رئيس الجامعة

  

   مجلس الجامعة ورئيس الجامعة  عرض المطالب المستوفية الشروط على مجلس الجامعة 4

ة مجلس الجامعة ورئيس إحالة الترشحات  المتحصلة على موافق  5

 الجامعة إلى  اإلدارة العامة للبحث العلمي 

 
 

 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 اإلدارة العامة للبحث العلمي 
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 اإلدارة العامة للبحث العلمي  عرض المطالب على الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث 6
 الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث

  

الم الجامعاة بالمشااريع المقبولاة مرفوقاة بارأي الهيئاة الوطنياة لتقياايم إعا 7
 انشطة البحث ووثيقة توزيع اإلعتمادات المرصودة ونص اإلتفاقية.

 اإلدارة العامة للبحث العلمي
 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

  

تعمايم نااص اإلتفاقياة  ووثيقااة توزياع اإلعتمااادات علاى رؤساااء مخااابر  8
حادات البحاث المحدثاة لسمضااء والتأشاير مان قبال رئايس المؤسسااة وو

 ورئيس المخبر أو الوحدة ، وتعميم وثيقة توزيع اإلعتمادات 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 رؤساء مخابر البحث ووحدات البحث

  

إحالااة ناااص اإلتفاقيااة ووثيقاااة توزياااع اإلعتمااادات إلاااى اإلدارة العاماااة  9
 لمي للتأشير عليها وإرجاعها إلينا.للبحث الع

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 اإلدارة العلمة للبحث العلمي 

  

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي إحالة األصل من اإلتفاقيات إلى رؤساء مخابر ووحدات البحث 10
 رؤساء مخابر البحث ووحدات البحث 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 متابعة التصرف في وحدات ومخابر البحث  2

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

ر النهائياة لسنتااج العلماي متابعة التقارير النصاف المرحلياة والتقااري
 واإلشهادي المنجز من قبل مخابر ووحدات البحث

 مراسلة اإلدارة العامة للبحث العلمي
 مصلحة البحث العلمي 

مااارس  02الماؤرخ فاي  644األمار عادد 
والمتعلاااق بضااابط تنظااايم مخاااابر  2009

البحاااااث ووحااااادات البحاااااث ومجمعاااااات 

 البحث وطرق تسييرها.

 

2 

 

البحث بضارورة إرساال تقااريرهم فاي اآلجاال  إعالم رؤساء مخابر

 المحددة بمراسلة اإلدارة العامة للبحث العلمي

   مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

3 

 

 

إحالاة التقااارير بعااد التثباات إلااى اإلدارة العامااة للبحااث العلمااي وحفااظ 

 نسخة منها بأرشيف المصلحة

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 ة العامة للبحث العلمي اإلدار
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016ر منجـز في: نوفمب

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

إعداد مشاريع قرار تكليف أو إنهاء تكليف رئيس  3

مخبر بحث/ رئيس وحدة بحث أو رئيس مدرتسة 

 دكتوراه

 

 المالحظات لمراجع والنصوص القانونية المعتمدةا األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تتلقى الجامعة مقترد تسمية رئيس مخبر بحث/ وحادة بحاث/ مدرساة 
 دكتوراه من طرف رئيس المؤسسة

 مراسلة اإلدارة العامة للبحث العلمي
 مصلحة البحث العلمي 

مااارس  02الماؤرخ فاي  644األمار عادد 
والمتعلاااق بضااابط تنظااايم مخاااابر  2009

ووحااااادات البحاااااث ومجمعاااااات  البحاااااث
 البحث وطرق تسييرها.

 

2 

 

عاارض المقتاارد علااى رئاايس الجامعااة وإحالتااه بعااد المصااادقة إلااى 

 اإلدارة العامة للبحث العلمي

   مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

3 

 

 

تتلقااى الجامعااة موافقااة اإلدارة العامااة للبحااث العلمااي ونقااوم بإعاااداد 
 نهاء تكليف مشروع قرار تكليف/ أو إ

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

  

    إحالة مشروع القرار إلى إدارة الموارد البشرية بالوزارة للتأشير 4
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 ي والتقييم الجامعيمصلحة البحث العلم
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

  نـوع اإلجـراء :
 التأهيل الجامعي )أتساتذة(

 عيملفات التأهيل الجام -1 

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم قبول ملفات المترشحين في دورتي سبتمبر وجانفي من كل سنة
 مكتب الضبط 

ماااؤرخ  1993لسااانة  1824األماار عااادد 
يااال يتعلاااق بالتأه 1993سااابتمبر  06فااي 

الجاااامعي والنصاااوص المنقحاااة لاااه أمااار 

 03المااؤرخ فااي  1997لساانة 1803عاادد
 .1997سبتمبر 

 

2 

 

إعاداد قائمااة إساامية للمترشاحين وإ تصاصاااتهم وعرضااها علااى 
 رئيس الجامعة إلقتراد رؤساء لجان التاهيل

حول  2006لسنة  38منشور عدد  مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 التاهيل الجامعي 

 

3 

 

إعاالم رؤسااء اللجااان المقتارحين ومراساالتهم إلساتكمال أعضاااء 
 اللجنة وموافاتنا بها

 مصلحة البحث العلمي 
 رؤساء لجان التاهيل 

المؤرخ في  2009لسنة  07منشور عدد 
 2009فيفري  04

 

إحالة القائمة اإلسمية للجاان التاهيال المقترحاة إلاى اإلدارة العاماة  4
رر فااي الغاارض وماادنا بااه فااي اقاار  للتعلاايم العااالي إلعااداد مقاا

 اآلجال

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 اإلدارة العلمة للتعليم العالي

  

5 

 

تعميم المقرر على أعضاء لجان التأهيل ومراسلة رؤسااء اللجاان 

نا بمحضار جلساة فاي  لتحديد موعد للنظر في مقبولياة الملاف وماد 
 الغرض

 الجامعي مصلحة البحث العلمي والتقييم 

 أعضاء لجنة التاهيل

  

بعاد قبااول الملااف واإلطااالع علااى محضاار جلسااة لجنااة التأهياال،  6
 مراسلة المقررين وإعالمهم بإحالة الملف العلمي للمعني باألمر 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 المقررين

  

ورود محضر جلسة لجنة التاهيل بعد اإلطالع على تقارير  7

وتعيين لجنة المناقشة في صورة إيجابية التقريرين المقررين 
وفي صورة سلبية التقريرين ، يتم إعالم المعني باالمر بعدم 

 قبول ملف ترشحه للتأهيل

   مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
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إعداد مقرر تركيبة لجنة المناقشة ويعارض علاى رئايس الجامعاة   8
 لسمضاء والتأشير

 مي والتقييم الجامعيمصلحة البحث العل
 رئيس الجامعة

  

9 

  

مراسااالة رؤسااااء لجاااان التاهيااال ومااادهم بمقااارر تركيباااة لجناااة 

 المناقشة وأنموذج محضر جلسة

                                      

 

  

إعاااداد شاااهادة التاهيااال الجاااامعي فاااي صاااورة قباااول المترشاااح  10
 وعرضها على رئيس الجامعة للتأشير 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017: جانفي  تم تحيينه

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

  نـوع اإلجـراء :

التأهيل الجامعي إلسناد شهادات اإلجازة والماجستير 
 والدكتوراه في نظام إمد

التأهيل الجامعي إلسناد شهادات اإلجازة والماجستير  

 والدكتوراه في نظام إمد
 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية ف مفصل لمراحل اإلجراءوص المراحل

1 

 

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  إصدار منشور العودة الجامعية المتعلق بعروض التكوين

2 

 

إعداد ماذكرة تباين شاروط إعاداد مطالاب إعاادة التأهيال ومشااريع 
رزناماااة عماال وتعمااايم المنشاااور علاااى التأهياال الجديااادة وضااابط 

 رؤساء مؤسسات التعليم العالي الراجعة إلينا بالنظر .

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
رؤساء مؤسسات التعليم العالي الراجعة إلينا 

 بالنظر
 

  

3 

 

 

إحالااة بطاقاااات المؤسساااات الخاصاااة بالتأهيااال عااان بعاااد وماااد هم 

 عهم بالمنظومةبالبيانات الالزمة إلدراج مشاري

 اإلدارة العامة للتجديد الجامعي 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 الممثلون على المؤسسات

  

تقديم ملف يتضمن طلب التأهيل إلسناد الشهادة يتم إعداده وفق  4
 األنموذج ويتضمن المعطيات والوثائق التالية:

وأفاقها  مطلب يتضمن اإل تصاص والمسلك والتعريف بالشهادة

 األكاديمية والمهنية...
برنامج التدريس بكل سداسي، عدد األرصدة، عدد ساعات 

 التدريس وبطاقة وصفية لكل مادة
 إطار التدريس ورتبهم )من دا ل و ارج المؤسسة(  

 التجهيزات و الفضاءات  

 التعاون الدولي والشراكة مع المحيط االقتصادي و االجتماعي 

 االقسام
 ة رئيس المؤسس

 www.rnu.renov.tn 

يعرض الملف على المجلس العلمي إلبداء الرأي و يتم تدوين  5

 جلسةذلك بمحضر 
 المجلس العلمي

 

  

متابعة المشاريع المدرجة بالمنظومة والنظر في مالئمتها لمعاايير  6
اللجااان القطاعيااة والتثبااات ماان مراعاااة النصاااوص الجاااري بهاااا 

لجنة المتابعة بالجامعة )مصلحة البحث العلمي 
والتقييم الجامعي، نائب رئيس الجامعة، مصلحة 
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 الشؤون القانونية( صرالعمل  و توفرها على كامل العنا

7 

 

 

عرض المشاريع المستوفاة للشروط على مجلس الجامعة ورئايس 

 الجامعة للمصادقة

 مجلس الجامعة

 رئيس الجامعة

  

ساخة ورقياة عان المصادقة علاى المشااريع بالمنظوماة و إرساال ن 8
كال مشاروع إلاى اإلدارة العاماة للتجدياد الجاامعي مرفقاة بمحضار 

    جلسة مجلس الجامعة

 مصلحة البحث العلمي 
 اإلدارة العامة للتجديد الجامعي

  

إعالم الجامعة بنتائج اللجاان القطاعياة )قباول ،رفاض أو إساتكمال  9
 ملف(

   اإلدارة العامة للتجديد الجامعي

سساااات المعنياااة بالتأهيااال بنتاااائج مشااااريعهم وإعاااالم إعاااالم المؤ 10
ايااام فااي حااال  10المؤسسااة بإمكانيااة القيااام بااإعتراض فااي أجاال 

 رفض المشروع 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 
 المؤسسات المعنية بالتأهيل وإعادة التاهيل

  

إعااداد جاادول تااأليفي للمشاااريع المصااادق عليهااا مااع تحديااد ماادة  11
 ل للمتابعةالتأهي

   مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 
 لمي والتقييم الجامعيمصلحة البحث الع

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 : نـوع اإلجـراء

 الدكتوراه  

إعداد مقررات التمديد )أول وثان( للتسجيل  -1

 بالدكتوراه

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة المعنيةاألطراف  وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تقاديم مطلااب لتمدياد التسااجيل إلعاداد أطروحااة الادكتوراه إلااى رئاايس 
 لجنة الدكتوراه تحت إشراف السيد العميد يتضمن  الوثائق التالية:

 مطلب حول التمديد وفق األنموذج المعتمد بالمؤسسة    -  
رف فاااي مااا يخااص ماااد  تقاادم إنجااااز تقرياار ماان األساااتاذ المشاا - 

األطروحااة و موافقتااه علااى طلااب التمديااد مااذيال باارأي رئاايس لجنااة 

 الدكتوراه ورأي السيد العميد.  
 شهادات التسجيل انطالقا من أول تسجيل  -

الطالب الذي إستوفى سنوات التسجيل 
 الثالث

 رئيس لجنة الدكتوراه 
 العميد 

سبتمبر  6بتاريخ  1823األمر عدد 
وجميع النصوص المتممة و  1993

 المنقحة له
منشور السيد و زير التعليم العالي عدد 

 1997ديسمبر  29بتاريخ  83

 

 

2 

 

إعاداد محضاار جلسااة فااي الغارض وإرفاقااه بالوثااائق السااابق ذكرهااا 
 وإرسالهم إلى رئاسة الجامعة

 لجنة الدكتوراه
 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

  

3 
 
 

لمعنياااين بالتمدياااد و التثبااات مااان إساااتكمالهم لجمياااع دراساااة ملفاااات ا
الشاروط وماان إحتاارام النصااوص الجاااري بهااا العماال وإعااداد مقاارر 

 تمديد )أول/ ثان( للتسجيل إلعداد أطروحة دكتوراه

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

  

4 
 

 
 

   م الجامعي مصلحة البحث العلمي والتقيي إحالة المقرر بعد التأشير عليه للمؤسسة 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 
 إجـــراءات  دليــــل

  مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017جانفي  تم تحيينه :

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 نـوع اإلجـراء:
 إعداد تراخيص ومقررات المناقشة  -2

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

وراه إلاى رئاساة الجامعاة يتضامن تقديم مطلب لمناقشة أطروحة الدكت
محضاار جلسااة لجنااة الاادكتوراه لجناااة  الوثااائق  والمعطيااات التاليااة:

 الدكتوراه 

 تقارير المقررينوتقارير األستاذة المشرفين 
مراساالة رئاايس لجنااة الاادكتوراه  تتضاامن تركيبااة اللجنااة المقترحاااة 

مذيلاااة بااارأي رئااايس  )األساااماء ، الرتاااب ، المؤسساااات األصااالية (
 سة.المؤس

بمااا فااي ذلااك ساانوات  (شااهادات التسااجيل انطالقااا ماان أول تسااجيل 

  )التمديد 
 مقررات التمديد والتر يص باإليداع عند االقتضاء

 شهادة اإليداع
  نسخة من صفحة الغالف

 المؤسسة )لجنة الدكتوراه(
 رئاسة الجامعة 

سبتمبر  6بتاريخ  1823األمر عدد 
وجميع النصوص المتممة  1993
 له والمنقحة

منشور السيد و زير التعليم العالي عدد 
 1997ديسمبر  29بتاريخ  83

 

 

2 

 

دراساة الملااف و التثباات ماان اسااتكماله لجميااع الشااروط وماان احتاارام 

التركيبااة المقترحااة للنصااوص وإعاااداد مقاارر تكااوين لجنااة مناقشاااة 
أطروحاة دكتاوراه وتار يص للمناقشاة وفقاا للتااريخ المحادد مان قباال 

 المؤسسة

 لدكتوراهلجنة ا

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

  

3 
 

إحالااة المقااارر بعااد التأشاااير عليااه ودعاااوة لجنااة المناقشاااة لموافاتناااا 
 بالتقرير السري ونسخة إلكترونية وورقية من األطروحة

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 إلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعيا

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 ييم الجامعيمروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتق

 نـوع اإلجـراء: 
 منح البحث

 إعداد مقرر إتسناد منحة بحث  1

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

يقادم األسااتاذ المعناي باااألمر عان طريااق المؤسساة التااي ينتماي إليهااا  
 مطلبا يتضمن الوثائق التالية:

 قرر منحة بحثم
 مطلب للحصول على منحة بحث بإسم السيد رئيس المؤسسة. 

رسالة إستقبال، ر صة تغيب، تاذكرة السافر ، مصااريف اإلقاماة أو 
 التسجيل، تقرير حول األعمال البحثية التي قام بها.

األستاذ أو طالب الدكتوراه او طالب سنة 
 ثانية ماجستير

لبحث مقرر السيد وزير التعليم العالي وا
العلمي يتعلق بضبط شروط وطرق 

إسناد منحة البحث المخصصة لتغطية 
النفقات المتعلقة بالتربصات العلمية 

فيفري  24بالخارج ومقاديرها بتاريخ 
2016. 

 

2 

 

دراسااة الملااف والتثباات ماان إسااتكماله لجميااع الشااروط وماان إحتاارام 

 النصوص الجاري بهاا العمال والتأشاير علاى مقارر منحاة البحاث مان
 قبل رئيس الجامعة

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي 

 

  

3 
 

    إحالة المقرر بعد التأشير إلى المؤسسة 
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 الجامعي مصلحة البحث العلمي والتقييم
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 نـوع اإلجـراء: 
 مشاريع البحث المشتركة

لفرنسي مشاريع بحث في إطار التعاون التونسي ا 

DGRS/CNRS 

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

إصدار طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع بحث في إطار التعااون الادولي) فاي  

ومجااالت إطار إتفاقيات التعااون باين تاونس و بااقي البلادان (  أو فاي إطاار مواضايع  
بحثيااة  محااددة أو فااتح باااا  الترشااح  للباااحثين فااي العدياااد ماان المجاااالت ) البااااحثين 

 الشبان... أو لمختلف جوائز البحث العلمي

اإلدارة العامة للبحث 

 العلمي 

  

2 

 
إعداد المذكرة الخاصة بطلب العروض وتوضيح شروط المشاركة و الروزنامة 

مرفقة بطلب العروض أو اإلعالن الخاص  المعتمدة لتقديم الترشحات و تعميمها

 .بفتح با  الترشح و جذاذات تقديم الترشحات

   

قبول ملفات الترشح الواردة من المؤسسات والتثبت من إستكمالها جميع الشروط  3

 ومن مد  مالئمتها لطبيعة العرض ثم عرضها على رئيس الجامعة إلبداء الرأي

   

    اإلدارة العامة للبحث العلمي  إحالة المشاريع المقبولة إلى 4
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016في: نوفمبر منجـز 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 نـوع اإلجـراء : 
 إتسناد منح تحفيز على تنمية الكفاءات

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تحيال المؤسساة ملفاات ماانح التحفياز علاى تنمياة الكفاااءات إثار مناقشاة رسااائل 
 ماجستير بحث أو أطروحات دكتوراه تتضمن الوثائق التالية:

 إعالم بمناقشة أطروحة دكتوراه أو رسائل ماجستير  -

 نسخة من محضر المناقشة  -
 نسخة من الشهادة العلمية  -

 نسخة من صفحة الغالف   -

 المؤسسة 
 لبحث العلمي والتقييم الجامعيمصلحة ا

المااؤرخ  2007لسانة  1712األمار عادد  
والمتعلاق بإحااداث  2007جويليااة  05فاي 

منحة للتحفياز علاى تنمياة الكفااءات لفائادة 

اسااااااااتذة التعلااااااايم العاااااااالي واألسااااااااتذة 
المحاضارين واالساااتذة المسااعدين الااذين 

يشاااارفون علااااى أطروحااااات الااااادكتوراه 
 اجستيرورسائل البحث الخاصة بالم

 

2 

 

 التثبت من مؤسسة التعيين لألستاذ المعني بمنحة التحفيز 

فااي صاااورة عاادم إنتمائاااه إلااى جامعاااة القيااروان  يحاااال ملفاااه  -
 للجامعة التي تنتمي إليها مؤسسة تعيين األستاذ المعني بعد التأشير

إعااداد قاارار  ااالص وجاادول متابعااة فااي صااورة إنتمائااه إلااى  -
 جامعة القيروان

المؤرخ  2010لسنة  52المنشور عدد  العلمي والتقييم الجامعيمصلحة البحث 

المتعلق بإسناد  2010ديسمبر  08في 
 منحة التحفيز على تنمية الكفاءات

 

3 

 

مااد  مصاالحة التصاارف اإلعالمااي فااي شااؤون المااوظفين باألصاال ماان قاارار 
الخاالص وجادول المتابعاة وحفاظ نساخة مناه بأرشايف مصالحة البحاث العلماي 

 لجامعيوالتقييم ا

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 مصلحة التصرف اإلعالمي في شؤون الموظفين  
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016منجـز في: نوفمبر 

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم 

 الجامعي

 نـوع اإلجـراء : 
 مكتب نقل التكنولوجيا

 

 المالحظات وص القانونية المعتمدةالمراجع والنص األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 
توقيع إتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 
 العلمي وجامعة القيروان   

 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي  
 نائب رئيس الجامعة

  2016نص اإلتفاقية بتاريخ جانفي  

2 

 
ل إعداد مخطط أعمال وبرناامج التكاوين السانوي فاي مجاا
.  H2020نقل التكنولوجيا ومشاريع   

  ا مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

3 

 

 

إعااداد تقااارير دوريااة مرفقااة بمحاضاار جلسااة إعضاااء مكتااب نقاال 
التكنولوجياا وإحالتهااا إلااى الوكالااة الوطنيااة للنهااوض بالبحااث العلمااي 

 للمتابعة

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 نهوض بالبحث العلميالوكالة الوطنية لل
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للبحث العلمي والتعاون الدولي والتقييم الجامعي

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي
 

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 2016ر منجـز في: نوفمب

 2017تم تحيينه : جانفي 

 من قبل: 

 مروة الحطاب، رئيسة مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 نـوع اإلجـراء :
 ماجستير مهني وبحث 

 متابعة مناقشة رتسائل الماجستير )مهني وبحث( 

 

 المالحظات تمدةالمراجع والنصوص القانونية المع األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 
تقادم المؤسسااة مطلااب إذن بمناقشاة طلبااة ماجسااتير بحااث 

 مرفوقا بالوثائق التالية:
يه من قبل رئيس لجنة تركيبة لجنة المناقشة مؤشر عل -

 رئيس المؤسسة الماجستير و

 تر يص باإليداع -
 نسخة من صفحة الغالف -

 نسخة من محضر جلسة لجنة الماجستير -

    المؤسسة

2 

 
  ا مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي بمناقشة و إحالته إلى المؤسسة المعنية  إعداد إذن

3 

 

 

إدراج رسااائل الماجساااتير )بحااث ومهناااي( المناقشااة بعناااوان السااانة 

الجامعية الحالية بتطبيقاة متابعاة رساائل الماجساتير بالجامعاة وإعاداد 
 اإلحصائيات

 مصلحة البحث العلمي والتقييم الجامعي

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


