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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
 مديرية برجمة البحث والتقييم واالستشراف 

 

    تتعلق بمخابر البحثمذكرة

 عملية متابعة التركيبة البشرية لمخابر البحث   
 
 

إّن من بني األهداف وراء إنشاء خمرب حبث هو إجراء دراسات وأعمال حبث ترتبط ارتباطا وثيقا مبجال حبث معني. فمخرب البحث 
إذن هو كيان حبث أين تكون فيه النشاطات العلمية واضحة املعامل وترتجم يف شكل برجمة أنشطة تنفذها الكفاءات العلمية 

فهو ليس ثابًتا بالضرورة فيما خيص اهلدف  املطلوبة، حيث ترتبط دميومته بأمهية الربنامج العلمي و/أو التكنولوجي الواجب إجنازه.
والربنامج، وإمنا يرتبط أكثر بتجسيد وتنفيذ األنشطة املربجمة لفرتة حمددة واليت وافقت عليها هيئات التقييم املخولة. وبالتايل، جيب 

 أن يتّم جتديد إدارته وسريه وتشكيلته بصفة منتظمة.       
 

ويف مجيع احلاالت، يتوقف خمرب البحث عن العمل إذا أصبح ال يستويف الشروط اليت ّمت إنشائه مبوجبها، والسّيما ما يتعلق برتكيبته 
البشرية اليت جيب أن تتكون من أربع فرق على األقل حيث تضم كل واحدة منها ثالثة باحثني على األقل يشرف عليها باحث 

 لديه خربة ومرتبة عالية وكذلك التكوين املطلوب الذي ميكنه من ضمان تنفيذ برنامج فريق البحث.     
 

وقد تعرقل السري احلسن ملخابر البحث بعض الصعوبات ومن بينها عدم استقرار أعضاء الفرق. وهذا ما يدفع مسؤويل الفرق 
 واملخابر إىل تبين مواقف تتناىف دائما مع النصوص التنظيمية.     

 
لتجنب أّي وضع استثنائي، البد من إخطار كامل األسرة العلمية من خالل توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و

والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالتدابري الواجب اختاذها من أجل إدارة حمكمة ملخابر البحث فيما خيص 
 التسيري.  وتنقسم هذه التدابري كما يلي: 

 
ال ينبغي ألّي خمرب حبث تعويض فرقة حبث بأخرى من دون موافقة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير  .1

 التكنولوجي، وبعد أخذ رأي اهليئة العلمية املخولة ملؤسسة اإلحلاق.   
 

 ميكن للس إدارة املخرب إدماج فرق أخرى بعد أخذ رأي اهليئة العلمية ملؤسسة اإلحلاق وموافقة اللجنة القطاعية الدائمة.  .2
 

 ميكن للس إدارة املخرب إدماج أعضاء جدد ضمن فرقه بعد موافقة اهليئة العلمية املخولة ملؤسسة اإلحلاق.   .3
 

 يتّم إدماج طلبة الدكتوراه اجلدد تلقائًيا وفقا للقانون املعمول به.   
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ميكن للس إدارة املخرب أن يوافق على توطني مشاريع البحث اليت مل تكن مدرجة يف برناجمه األويل (مشاريع التعاون، مشاريع   .4

الربامج الوطنية للبحث، إخل...) شريطة إدماج رئيس املشروع يف جملس إدارته خالل فرتة تنفيذ املشروع دون أن يكون له حق 
 التصويت خبصوص الشؤون التنظيمية.  

 
يتّم حتديد فرتة إدماج األعضاء اجلدد ضمن الفرق يف بداية كل سنة جامعية، وال ميكن اعتمادها من طرف اهليئة الوصية إالّ  .5

  ديسمرب من كل سنة. 20بعد تاريخ 
 

اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي اهليئة املخولة حلل خمرب البحث وتعيني الفرق اليت ّمت تقييمها  . تعترب6
إجيابًيا. حيث يتعني على اهليئات العلمية ملؤسسات اإلحلاق اقرتاح أّي إجراء من شأنه أن يساعد اللجنة القطاعية الدائمة على 

 اختاذ القرارات املناسبة.   
 

. ميكن أن يكلف خرباء اللجنة القطاعية الدائمة مبرافقة خمابر البحث العلمي كّلما دعت احلاجة إىل ذلك بعد إجراء عمليات 7
 وميكن للجنة أن تطلق عملية التدقيق عند الضرورة.            تقييم دورية.


