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):(09راهن جودة البحث العلمي
يجري مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والثانوي في إطاار ننطاطت
الدوري ا د دراس ا مساامي طااامل ل ارافي الجااودة فااي مؤسسااات التعلاايم العاااليد ور ااد البني ا
التمتي لجودة الجامع الجزائري كمؤسس د مي ميا مادج جزوزيتزاا ا فاي إمكانياتزاا الكميا

والنوعي ا لمواكب ما يجري مي تغيرات جوفري ونساساي فاي وظاائل التعلايم العااليد واادرتزا
على المواءم الذاتي وفقا لمعايير الجودة العالمي  .وذلك بغار
للمعلومااات ووهااعزا بيااد البااامثيي المتخ

تكاويي ااعادة بياناات وبناك

اايي كمعطيااات وم اواد خااامد وتمكياانزم مااي إج اراء

دراس نوعي تؤفلزم إلى استخالص واستكطال ال اورة البانوراميا الماليا لوهاعي الجامعا
الجزائري .
فهاامي فااذه اففاادال والمماااور نهااك باايي نيااديكم فااذه السااتمارة المخ

ا لر ااد

واستق اااء ارائكاام مااوت ب ااعتكم المعنياايي المباطااريي ونمااي علااى ثق ا مااي تعاااونكم الجاادي
للو وت بزذا البم إلاى نفدافا التاي ل تخار عاي فادل النزاو

بجامعاتناا  .طااكريي لكام

تعاونكم الجدي مك المخبر
استمارة جودة البحث العلمي
موجهة إلى األساتذة الباحثين ورؤساء المشاريع ووحدات البحث والمخابر العلمية
الجامع .........الكلي ........ومدة البم ........مطروع البم .............المخبار

 ........لغااااااااااا البمااااااااااا ............الجااااااااااان

......................الرتبااااااااااا العلميااااااااااا

..............المن ااض هاامي المخباار نو فريااأ البما نو وماادة البم ا ..........المنطااورات
والمؤلعات داخت ننطط المخبر .............
موافااااااااأ موافأ

الرام العقرة

بطدة

غيااااااااااااار غيااااااااااااار
موافأ

موافااااااااأ
بطدة
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للجامعا عاادة اتعااااات وعقااود طاراك مملي ا ودوليا فااي

نطاأ البم العلمي.
تماارص الجامع ا

علااى ربااط البمااو العلمي ا المسااجل
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في إطار مطاريك البم
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بالمميط التنموي المملي

توجد سياس مملي جامعي للنزو

بالبم العلمي

تساااافم مطااااريك الااادكتوراه فاااي إثاااراء الممااايط التنماااوي
المملي
البم العلمي الجامعي مستغرأ في التمليت افكاديمي
يتمتاااك السااااتذة بمريااا نكاديميااا فاااي اختياااار وانجااااز
بموثزم العلمي
البماااا العلمااااي الجااااامعي يسااااافم فااااي ماااات المطااااكالت

الجتماعي

البمااا العلماااي فاااي الجامعااا

وثياااأ ال ااال

بالتنميااا

المملي .
تعمااات الجامعااا علاااى تزوياااد الباااامثيي باااافطر القانونيااا

وعقود طراك مك المميط

نتااائا البمااو العلمي ا توهااك تماات ت اارل المتعااامليي
الجتماعييي والات ادييي
يسااافم المماايط الات ااادي المملااي فااي تموياات مطاااريك
البم الجامعي
سياس البم العلمي تساعد على اإلبداع واإلبتكار
تااوفر الجامع ا إمكانيااات مقبول ا لتععياات وتنطاايط البم ا
العلمي الجامعي
تسزت الجامع إاام الملتقيات وافيام الدراسي .

 15تطجك الجامع الطلب على الندما في مطاريك بمثي

