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ــمقدم  :ةـــ

ادلعدل، وادلتضمن  2115ديسمرب ستنة  31ادلؤرّخ يف  21-15من القانون رقم  13ألحكام ادلادة تطبيقا 

 1ادلؤرخ يف  89-21القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي، يهدف ادلرسوم التتنفيذي رقم 

 العلمي والتطوير التكتنولوجيالربامج الوطتنية للبحث  لتتنفيذإىل وضع سلطط تطوير متعدد الستنوات  2121مارس 

 :يتكما أي  احملددةذات األولوية الثالثة الربامج الوطتنية للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي لتتنفيذ 

  للبحث حول األمن الغذائي الوطينالربانمج،  

  للبحث حول صحة ادلواطن الوطينالربانمج، 

  للبحث حول األمن الطاقوي الوطينالربانمج . 

 وكذلك واحملتوى األهداف ، الطاقويابلربانمج الوطين للبحث يف األمن يتضمن هذا الدليل ادلعلومات ادلتعلقة 

  .ادلتوقع التأثري

 الطاقوي :   أهداف برانمج األمن  .1

من األ إطارالطاقات ادلتجددة يف  رقية" إىل تطوير وتويالطاق األمن"يف رلال  البحث ا، يهدف برانمجوأخريً 

حصة  رفعلحكومة اليت هتدف إىل لالوطتنية  لالسرتاتيجيةأحد األهداف الرئيسية  الذي يُعتربلبلد ل ويالطاق

. ولتحقيق هذا اذلدف، 2131 ستنة يف آفاقكهرابء لالوطين ل اإلنتاج٪ من 27حوايل  إىل ات ادلتجددةالطاق

 وية.  الطاق التنجاعةبرانرًلا طموًحا لتطوير الطاقات ادلتجددة و  2111 ستنةاعتمدت احلكومة يف 

 تتنريميالتشريعي و الطار اإل( 1: ما يلي حول 2115 ستنةيف  مراجعته تهذا الربانمج الذي دتّ ويتمحور 

نشاط  تشجيع( 3 عتربة،لقدرات الوطتنية ادلا إدراج( 2 ،إنتاج وتسويق الطاقات ادلتجددةعلى  الذي ُُيّفز

 . ه ضلو الطاقات ادلتجددةاقتصادي حقيقي موجّ 
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 16111 طاقةادلتجددة ب اتبرانمج تطوير الطاقعلى احلكومة  صادقت 2121مارس  شهر وخالل

تستغل بشبكة الكهرابء الوطتنية و  يتّم ربطهااوات غمي 15111 ومتنها، 2135 فاق ستنةآيف وات اغمي

 (. خارج الشبكة )االستهالك الذايت ادلتبقية اواتغمي 1111

ويف رلال احملروقات، يشكل إنتاج مصادر الطاقة وحفرها وتوزيعها واستعماذلا الرشيد وتتنويعها واستكشاف 

تباعها لتطوير االرتبة وابطن األرض والبحار والغالف اجلوي وتقييم مواردها، األهداف الرئيسية اليت يتنبغي 

تطوير  اسرتاتيجيةومة اجلزائرية القائمة على احملروقات التقليدية وغري التقليدية والذي يتندرج ضمن رؤية احلك

   احملروقات التقليدية وغري التقليدية.

والغاز.   برتولإىل تكثيف جهود االستكشاف من أجل اكتشاف حقول جديدة لل االسرتاتيجيةوهتدف هذه 

 كما هتدف إىل:

 من خالل االسرتجاع ادلساعد للمحروقات،  برتولزايدة إنتاج ال -

 روقات من خالل عمليات ادلعاجلة )التكرير( والتحويل )البرتوكيمياء(،   تثمني احمل -

 حتليل اآلاثر البيئية ادلرتبطة بتطوير صتناعة احملروقات،  -

 التنفاايت،  تثمنيمعاجلة و  -

 دراسة ادلشكالت ذات الصلة ابستغالل ونقل احملروقات،  -

  ب.ا خيص التتنقيب والتنقل والرتكيمتطوير مواد مبتكرة في -
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هذا الربانمج فيما  ومواضيعتتلخص ميادين وزلاور  برانمج البحث حول األمن الطاقوي:حمتوى  .2

 أييت:

 شق الطاقات ادلتجددة والنجاعة الطاقوية .1.2

..(، األثر والتحليل، تطوير أدوات احلساب والتحليل )الشبكات الذكية، . إلدماج يف الشبكة:ا . أ

 متطلبات ربط زلطات الطاقات ادلتجددة بشبكة التنقل والتوزيع.  

تقييم حقول الطاقة الشمسية وطاقة الرايح والطاقة احلرارية األرضية وتقييم حقول الطاقات ادلتجددة:  . ب

 سلزون الكتلة احليوية وتقييم الطاقة ادلائية الصغرية وغريها من ادلصادر ادلتجددة.

إدماج زلطات الطاقة الضوئية يف الشبكة، أنرمة وتطبيقات الطاقة روضوئية: الطاقة الشمسية الكه . ت

 الضوئية، اخلالاي والوحدات وادلوّلدات الضوئية، حتويل وتسيري ومراقبة األنرمة الكهروضوئية. 

 مزارع الرايح، تطبيق الرايح الصغرية، التحكم يف أنرمة الرايح وتوربيتنات الرايح. طاقة الرايح:  . ث

إدماج أنرمة الطاقة يف البتناء وادلفاهيم والتقتنيات وادلمارسات التقليدية الطاقوية يف البناء:  النجاعة . ج

 واحلديثة.   

دراسة سلتلف أنواع األنرمة اذلجيتنة، هتجني احملطات التقليدية يف الشبكات ادلعزولة، األنظمة اذلجينة:  . ح

 األنرمة اذلجيتنة، تطوير الربرليات لتحديد األنرمة اذلجيتنة ادلتصلة ابلشبكة، التحكم وتسيري الطاقة يف

 األبعاد وحتسني األنرمة اذلجيتنة والتطبيقات األخرى لألنرمة اذلجيتنة. 

زلطات الطاقة احلرارية للرتكيز الشمسي، التكييف اذلوائي والتربيد الشمسي  الطاقة الشمسية احلرارية: . خ

 رارية.   احلراري وأنرمة درجات احلرارة ادلتنخفضة والتطبيقات احل

 تطبيقات التوليد ادلشرتك، التوليد ادلشرتك والتوليد ادلشرتك ادلتتناهي يف الصغر.    :التوليد ادلشرتك . د

 استغالل وصيانة زلطات الطاقات ادلتجددة.   استغالل وصيانة حمطات الطاقات ادلتجددة:  . ذ
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 التخزين احلراري والتخزين ادلتعدد.  ختزين الطاقة: . ر

 التسيري واآلاثر البيئية ومفاهيم وتقتنيات االستغالل والتطبيقات اجليوحرارية.   الطاقة اجليوحرارية: . ز

 ..  : الطاقة احليوية )ادلواد اخلام، التقييم واالستغالل( ومعاجلة والتثمني الطاقوي للتنفاايت.الطاقة احليوية . س

 اذليدروجني وخالاي الوقود. اذليدروجني وخالاي الوقود: . ش

 ن، ادلواد الكهروضوئية، مواد الرايح، ادلواد احلرارية، مواد اذليدروجني وخالاي الوقود. مواد التخزيص. ادلواد: 

 . شق احملروقات 2.2

 احملروقات التقليدية وغري التقليدية: . أ

 :االستكشاف واللوجستيك واآلاثر على البيئة، توصيف ومنذجة اخلزّاانت،  العلوم اجليولوجية

تعريف األنرمة البرتولية يف مشال اجلزائر، االستكشاف واالستغالل اذليدرولوجيا واذليدروجيولوجيا. 

 البحري.

 :حتسني معدل اسرتجاع البرتول، آليات اإلنتاج يف اخلزّاانت التقليدية وغري  حتسني اسرتجاع احملروقات

ة، طريقة التقليدية، توصيف اخلزّاانت ادلعقدة حالة حاسي مسعود، تسيري اخلزّاانت التقليدية وغري التقليدي

تقييم اخلزّاانت )التقليدية وغري التقليدية( أتمني التدفق، أضرار اخلزّاانت والتحفيز، رصد عمليات التحفيز 

عن طريق األساليب الدقيقة للزالزل، احملاكاة والتنمذجة للتدفقات ادلتعددة ادلراحل، تطوير تقتنيات القياس 

 يف التدفقات ادلتعددة ادلراحل. 

 معاجلة ورصد آتكل األانبيب وشبكات التجميع، آتكل ادلعّدات، التآكل حتت العزل،  :التآكل واحلماية

آليات التكوين وإجراءات الوقاية أو التخفيف من آاثر ادلسحوق األسود على متنشآت ومتنتجات البرتول 

ة، تفتيش والغاز، التآكل ابلزئبق، مثبطات التآكل، احلماية من التآكل، التآكل احليوي وادلبيدات احليوي

 ومراقبة ادلتنشآت. 
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  :تطوير مواد إضافية جديدة للوقود، تطوير أنواع وقود ومواد تشحيم  التكرير والبرتوكيمياء واحلفز

جديدة، تثمني تكاليف البرتول، استغالل ومتابعة ادلواد احملفزة لوحدات البرتوكيمياء والتكرير، استغالل 

 ومتابعة ادلمتزات لوحدات ادلعاجلة. 

 معاجلة وتثمني التنفاايت، تطهري الرتبة وادلياه روقاتحتليل اآلاثر البيئية ادلرتبطة بتطوير احمل ئة:البي ،

والرواسب ادللّوثة ابحملروقات. معاجلة ورسكلة احلمأة ادلتنجرّة من خزّاانت ختزين التنفط اخلام، جرد 

 االنبعااثت ادلتنجرّة من أنشطة احملروقات. 

  :تقتنيات ادلراقبة غري ادلدمرة، ادلشكالت ادلتعلقة ابستغالل ونقل احملروقات تطوير  مشكالت عملياتية

 )ضمان التدفق(.

 حتسني ميزات ادلتنتجات التنهائية. منذجة وزلاكاة وحتسني طرق صّب النمذجة، احملاكاة والتحسني :

ربامج الواردة يف البرتول والغاز. إتقان االختيار التكتنولوجي للتقتنيات، تطوير أدوات حتويل البياانت وال

 اآلالت الذاتية القابلة للربرلة. 

 :)دميومة التجهيزات )أقراص، شفرات العتنفات  تطوير مواد مبتكرة )التنقيب والنقل والرتكيب والطرق

الغازية، أدوات التتنقيب، إخل(، مواد تتنقيب عالية األداء )ارتفاع يف درجة احلرارة والضغط(، حركة األحزمة 

 .واد ادلركبة وادلستعملة يف إصالح األانبيب على ادلدى الطويلادلكَونة من ادل

 نتظرةاألاثر ادل .3
سلطط التطوير ادلتعدد الستنوات اخلاص ابلربامج الوطتنية للبحث لتعزيز رؤية احلكومة يف رلال التتنمية  جاء 

االقتصادية والتنمو، ابإلضافة إىل دعم طموح الباحثني والفاعلني االقتصاديني على العمل سواًي لتوحيد أهدافهم من 
تجيب هذا ادلخطط بصفة إجيابية ومتنسجمة ومتوازنة أجل أن تعود أبكثر فائدة شلكتنة على اجملتمع اجلزائري. ويس

واألولوايت االجتماعية من خالل االستتناد على مجلة من التدابري والعتناصر ادلرتبطة مببادئ القانون التوجيهي حول 
 البحث العلمي والتطوير التكتنولوجي.
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 الرزانمة .4

 

 سري عملية تنفيذ الربامج الوطنية للبحث: .5
تتم عملية إطالق الدعوة ومتابعة سري التتنفيذ من قبل الوكاالت ادلوضوعاتية للبحث حتت إشراف ادلديرية العامة 

ة لتتنسيق البحث والتطوير واليت تضم للبحث العلمي والتطوير التكتنولوجي وابلتتنسيق مع اللجان القطاعية ادلشرتك
 سلتلف الوزارات.   

 تتم عملية انتقاء ادلشاريع عرب مرحلتني: :مراحل فحص وانتقاء ادلشاريع .2.1

 تتضمن االنتقاء األويل من خالل فحص جدوى ادلشروع من قبل اخلرباء.: ادلرحلة األوىل

 مراحل سري العملية تواريخ مؤقتة
 ادلسبقة األوىلنشر الدعوة  11/02/2021اخلميس 
 نشر الدعوة ادلسبقة الثانية 06/04/2021الثالاثء 
 نشر الدعوة الرمسية مع دفرت الشروط 08/05/2021السبت 
 عرب األرضية استقبال ادلقرتحات 20/05/2021اخلميس 
على الساعة   10/07/2021السبت 

 د 00سا 23
 موعد انتهاء استقبال مقرتحات ادلشاريع.

 اختتام التقييم العلمي من قبل اخلرباء 08/08/2021األحد 
 تبليغ نتائج اخلربة العلمية )الفحص األويل( 20/08/2021اجلمعة 

 تقدمي الطعون دلرحلة الفحص األويل 01/09/2021إىل  21/08/2021من 
 تبليغ نتائج الطعون 15/09/2021ابتداء من 

الفحص التنهائي للمشاريع من قبل القطاعات والوزارات  14/10/2021إىل  01/09/2021من 
 ادلعتنية

إمضاء عقود الربامج بني ادلديرية العامة للبحث وادلؤسسات  02/11/2021
 ادلوطتنة للمشاريع 

 إمضاء عقود واتفاقيات البحث وانطالق تتنفيذ ادلشاريع 15/11/2021الثالاثء 
 2122اإلعالن ادلسبق عن الربامج الثالث لستنة  2021ديسمرب 
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تتضمن االنتقاء التنهائي من خالل فحص جدوى ادلشروع وأمهيته من التناحية االقتصادية  ادلرحلة الثانية واألخرية:
 واالجتماعية، ويتم هذا االنتقاء من قبل الوزارات ذات الصلة. 

  2021ابلنسبة لسنة  . عدد ادلشاريع ادلقبولة: 2.5

 51 طاقويمشروعا ابلتنسبة لربانمج األمن ال، 

اإلشارة إىل أّن عملية انتقاء ادلشاريع جتري يف إطار تتنافسي، ويتم توزيعها تبعا دلواضيع البحث ادلقّررة يف  وجتدر
 . زلتوايت الدعوة الرمسية

 . من إبمكانه االنضمام يف مشروع البحث ادلتعلق ابلدعوة؟ 5.3

  ،الباحثون الدائمون اجلزائريون ابجلزائر وابخلارج 
  االستشفائيون اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج،األساتذة الباحثون 
 ،األساتذة الباحثون اجلزائريون ابلداخل واخلارج 
  + ستنوات جامعية على األقل مثل:  5شلثلي قطاعات التنشاط ادلختلفة ابجلزائر ادلتحصلني على بكالوراي

 مهتندس دولة، ماسرت، طبيب... 

 : . شروط ادلشاركة5.4

  كيبة البشرية لفرقة البحث عددا متوازان بني الباحثني والكفاءات اليت حتوزها قطاعات يتنبغي أن تضم الرت
 التنشاط،

  إىل جانب توفر الكفاءة العلمية، يتنبغي أن تتوفر الكفاءة التسيريية يف تصميم وتتنفيذ ادلشروع وكذا يف تسيري
 فرقة البحث وصرف االعتمادات ادلالية ...

  ادلقرتحة ذات منط حبثي تتنموي، لذلك ال ميكن قبول أّي مشروع مل يصل نضج يتنبغي أن تكون ادلشاريع
 .متنتوجه التكتنولوجي إىل ادلستوى الثالث على األقل
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 مراحل تصميم ادلشروع:

  PNR. مراحل تصميم مشروع حبث يف إطار 5.5

  ّإىل ادلبادرة لدى سلتلف ادلؤسسات  مدعوين، بتتنمية البالد عتبارهم مواطتنني معتنينيالباحثني، اب إن
ابلبلد للوقوف على االحتياجات احلقيقية بغية ترمجتها يف مشاريع حبث وتطوير  واالجتماعية االقتصادية

بعض ادلؤسسات لديها إشكاالت زلددة ف ،لإلشارةو  مهيكلة وموجهة مباشرة لتلبية االنشغاالت اجملتمعية.
 رد ادلائية والطاقة والصحة...وواضحة كما هو الشأن لدى قطاع ادلوا

   عتنها من قبل الحتياجات ادلعرّب لطار الربامج الوطتنية للبحث تبعا إيتم تصتنيف مشروع البحث يف 
كما تعد  نشغال ُيتاج إىل احلل،ا إشكالية البحث عن ، على أن تعرّب واالجتماعي االقتصاديالشريك 

   جتماعي.قتصادي واالاحللول والتنتائج ادلتوقعة مطابقة دلطالب الشريك اال
  ات سدلتاحة لدى ادلؤسالكربى اخالل تصميم ادلشروع، يتنبغي األخذ ابحلسبان توفر اذلياكل والتجهيزات

صة للمشروع هي ميزانية ادليزانية ادلخصّ  ات األخرى على ادلستوى الوطين ألنّ سالشريكة وكذا ادلؤس
 تسيري.

 دلتعلقة جبدوى ادلشروع وانسجامه مع الفرتة احملددة للتتنفيذ يتنبغي على أعضاء ادلشروع دراسة كل التدابري ا
  . شهرا( 36)
  ستمارة اليت تشهد من خالذلا اال مبلءعتبارها صاحبة ادلشروع اب االجتماعيةو  االقتصاديةتلتزم ادلؤسسة

ا تتنفيذ ادلشروع يدخل ضمن برانمج نشاطاهت ادلشروع يرمي إىل االستجابة الحتياجاهتا، كما أنّ  أبنّ 
  .هوتعمل على إصلاح

  عضاء مع حتديد ادلهام بدقة األيتنبغي حتديد سلتلف نشاطات وأعمال ادلشروع بوضوح وتوزيعها على كل
   التقييم الستنوي لألعمال يتم فرداي، وعلى أساس هذا التقييم الفردي دتتنح ادلكافأة الستنوية. ألنّ 

 .  تقدمي ادلشاريع :5.6

 لءحرتام م. ويرسل ادلشروع عرب اخلط اب2021ماي لدعوة خالل شهر ليتم تقدمي ادلشاريع بعد ادلوعد الرمسي 
 م العتناصر األساسية التالية: ضادلخصصة للمشروع واليت ت االستمارةفقرات 

 الشق األول: التعريف ابدلشروع:
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 ـ معلومات عامة حول ادلشروع.
حال عن ادلشروع والدوافع واألهداف. ـ مدخل يتضمن عرض  

  .ادلتنهجية ادلعتمدةـ 
  .االجتماعيو  االقتصاديـ التنتائج ادلتوقعة وآاثرها مع حتديد الشريك 

  ـ مراجع األعمال.
   ـ الرزانمة وتوزيع ادلهام.

الشق الثاين: التعريف ابلفرقة وقدرهتا على تنفيذ ادلشروع وتوزيع النشاطات وادلهام 
 على األعضاء 

 ـ التعريف حبامل ادلشروع )ابحث أو شريك(.
  ـ التعريف ابلباحثني األعضاء ادلتنتمني إىل ادلشروع.

  .االجتماعيو  االقتصاديلقطاع لـ التعريف ابألعضاء ادلمثلني 
آخرين ( أعضاء يتقاضون ادلكافأة، ويف حالة وجود أعضاء 6تشمل الرتكيبة البشرية لفرقة البحث ): مالحظة

 معتنيني ابدلكافأة. فهم ليسوامشاركني يف إصلاح ادلشروع 
يتنبغي حتديد اذلياكل والتجهيزات الكربى ادلتاحة على مستوى ادلؤسسات ادلعتنية ابدلشروع  الوسائل ادلادية:
  .ى على ادلستوى الوطينوادلؤسسات األخر 

 جزائري يتم صرفها بتناءً  مليون ديتنار 5 ـــلمشروع هي ميزانية تسيري تقدر بلة صادليزانية ادلخص :تكلفة ادلشروع
طار الصتندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير إنة التنفقات ادلعمول هبا يف على بعض الفقرات احملددة يف مدوّ 

  يت:  كاآلادليزانية   توزيع هذهويتم ، التكتنولوجي

( 2500 000 .00)أي  ℅ 50ـ الشطر األول:   
( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثاين:   

( 1250 000 .00) أي℅  25ـ الشطر الثالث:   
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 مكافأة أعضاء ادلشروع : 

االستشفائيون و  يستفيد من ادلكافأة الباحثون الدائمون اجلزائريون ابلداخل واخلارج وكذا األساتذة الباحثون
كما يستفيد من ادلكافأة إطارات سلتلف قطاعات التنشاط ابجلزائر . اجلامعيون اجلزائريون ابلداخل واخلارج

  الستنوية كما يلي: وتدفع ادلكافأة ستنوات جامعية ادلتنتمني إىل ادلشروع كأعضاء. 5ادلتحصلني على بكالوراي +

  .أشهر 16نتهاء امن ادلكافأة الستنوية بعد  ℅ 25ـ 
  الستنوية. ةحصيللمن ادلكافأة الستنوية بعد تقييم فردي إجيايب ل ℅ 75ـ 

  التزام ادلؤسسات ادلعنية ابدلشروع :
.ذج )...(و ـ شهادة توطني ادلشروع حسب التنم  

.  حسب التنموذج )...( االجتماعيو  االقتصاديـ التزام الشريك   
 

  قرار اإلنشاء:

بعد قبول ادلشروع يتم إنشار فرقة البحث اخلاصة مبؤسسة إحلاق ادلشروع بقرار وزاري. ويتم صب االعتمادات 
 ادلالية ابسم فرقة ادلشروع. ولذلك، فالبد من التدقيق يف اختيار مؤسسة اإلحلاق. 

 واالنتقاء معايري الفحص  .6
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 األولً االنتقاءمرحلة 

 من قبل الخبراءمعاٌٌر الفحص العلمً للمشروع 

 معاٌٌر عامة
I. مدى تناسب المشروع مع االستشارة الخاصة بالمشاريع 

II. ﴾ ... القيمة العلمية للمشروع ﴿ الموضوع، األهداف ، اإلجراءات، النتائج و اآلثار المرتقبة 

III.  ،المصادر...﴾انتقاء ، اختيار األرضيةالمنهجية ﴿المقاربات   
 

IV. تهانسجام تركيباومدى  ، نوعية الفرقةلمؤهالت العلمية للمشاركين في المشروع 

VI. اإلمكانات البشرية.  

 المشروع
 .أهمٌة الحلول المقترحة1

 الجتماعً واالقتصادي للمشارٌعا .أهمٌة التحوٌل والتثمٌن2

 .آثار المشروع على تقل الخبرة االجتماعٌة واالقتصادٌة.3

 (المؤسسات وإشراك الباحثٌن.أهمٌة ونجاعة الشراكة بٌن أعضاء الفرقة )التعاون بٌن 4

 . توفر مستوى نضج المنتوج )االنطالق من المستوى الثالث على األقل(5

 تنظٌم المشروع
 . انسجام تركٌبة فرقة البحث وتفر التعداد المتوازن بٌن الباحثٌن وممثلً القطاع المستعمل6

 تصمٌم إشكالٌة المشروع من قبل القطاع المستعمل. تم 7

 تم إعداد المشروع بالشراكة بٌن القطاع المستعمل والباحثٌن .8

 توزٌع المهام على أعضاء المشروع تم بوضوح  9. 

 يتوفر الفريق على التجهيزات الالزمة إلنجاز المشروع 10.

 النتٌجة:

         مرفوض                                                مقبول
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 االنتقاء النهائً للمشروع

 

 معاٌٌر القبول النهائً للمشروع من قبل اللجنة القطاعٌة المشتركة المعنٌة

 أثر المشروع على التنمٌة، -

 أهمٌة المنتوج، -

 جدوى الحلول المقترحة، -

 المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادي واالجتماعً.االنسجام الضروري بٌن المنتوج  -

   

 لالتصال:   

   .ادلديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

121.27.78.86.  

121.27.98.81 . 
 pnr2021@dgrsdt.dzالربيد اإللكرتوين:

        

 تكنولوجياال و علومالالوكالة الموضوعاتية للبحث في 

 www.Atrst.dz 
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لجمهىريــت الجسائريــت الديمقراطيــت الشعبيـــتا  
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  التكنولوجــًالمدٌرٌـة العامـة للبحـث العلمـً و التطوٌــر 
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 
 

 شهادة توطين المشروع 

  أنا الممضي أسفله:

 

 رئيس المؤسسة:

 

 

 أشهد أن المشروع الموسوم ب:

 

 

 قد تم تقدٌمه تحت وصاٌة*

 

 

 بموافقتنا.

وفق التشريعات سارية المفعول. لضمان نجاح المشروعاستعدادنا  موافقتنا على توطين المشروع بمؤسستنا ونؤكد نؤكدو نشهد           

 

 ب..………….........…………   في ……………........……………

 

 
 
 
 
  مصادقة رئٌس مؤسسة إلحاق المشروع
 
 
 
 

  مؤسست تىطين المشروع، وفي حالت وجىد عدة مؤسساث مشاركت في المشروع أذكر المؤسست التي ستىطن ميسانيت المشروع. أذكر
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لجمهىريــت الجسائريــت الديمقراطيــت الشعبيـــتا    
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالــي و البحــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  المدٌرٌـة العامـة للبحـث العلمـً و التطوٌــر التكنولوجــً
 Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique  

 

 

 شهادة المؤسسة االقتصادية واالجتماعية  
سسةالمؤ  

 العنوان
 
 

 أنا الممضي أسفله:
 

 رئيس مؤسسة 

 
بحث بعنوان:ال مشروعأصرح أن إشكالية   

 

 

 
 قد تم اقتراحه من قبل مؤسستنا

 
 وأن النتائج المنتظرة تساهم في حل انشغاالت المؤسسة

 
 
 

 ب……….………………………………  في     ..………………………

 

 

 مصادقة رئٌس مؤسسة إلحاق المشروع

 

 
 


