
 اإلجشاءاث انمؼمُل بٍا ػىذ ػقذ حظاٌشة ػهمٍت

 
 

 :ًبخصُص انخظاٌشاث انؼهمٍت راث انطابغ انُطى 
 

شٍش ُٚبغٙ إسسال يهف كايم ٚخضًٍ يحخٕٖ انخظاْشة انؼهًٛت انًبشيضت ٔ رنك فٙ آصم  -

يغ يٕافاحُا بانخٕصٛاث ٔ انُخائش انًخٕصم إنٛٓا بؼذ كم حظاْشة ػهًٛت فٙ  قبم اوؼقادٌا

حخضًٍ صًٛغ  وسخت َسقٍت َ انكخشَوٍت، ٚشسم انًهف فٙ شكم  أسبُع بؼذ اوؼقادٌاغضٌٕ 

األػًال انًخؼهمت بانخظاْشة انؼهًٛت انًُضضة نخشسم بؼذْا إنٗ انٕصاسة فٙ ٔلخٓا انًحذد 

  33ٔانًشاسهت ححج سلى  7302يا٘  33انًؤسخت فٙ  732)يحخٕٖ انًشاسهت ححج سلى 

 (.7302صاَفٙ  01انًؤسخت فٙ  
 

 

  ( يهخمٗ فٍما ٌخؼهق بانمهف اإلداسي انُاجب حقذٌمً ػىذ ػقذ انخظاٌشة انؼهمٍت انُطىٍت

 ٔطُٙ، أٚاو دساسٛت، أٚاو إػاليٛت، َذٔاث ػهًٛت...انخ( فٛخضًٍ يا ٚهٙ:
 

 َسخت يٍ يسخخشس انًضهس انؼهًٙ نهضايؼت أٔ انكهٛت. -1

انًُٕرس انًٕصٕد ػهٗ يسخٕٖ انًصهحت يغ إصباسٚت إضافت ػُصش  انبطالت انخمُٛت حسب -7

 يبهغ حمٕق انخسضٛم.

 انًطٕٚت ٔانبشَايش انًسطش نهخظاْشة انؼهًٛت.  -3

 اإلػالٌ انخاص بانًهخمٗ . -3

 لشص يضغٕط ٚخضًٍ كم انًؼطٛاث انًمذيت يٍ لبم. -5

 مالحظت:     
 

 انؼهمٍت. اوؼقاد انخظاٌشةشٍش قبم ٌشسم ٌزا انمهف إنى انمصهحت فً أجم أقصاي  -  
 

  انخظاٌشة انؼهمٍت انُطىٍت فخخضمه: أسبُع بؼذ اوؼقادبانىسبت نهُثائق انُاجب إسسانٍا 

 انمذاخالث َ انمهخصاثألشغال انخظاْشة ٔ انًخًزهت فٙ  انخُصٍاث انخخامٍتانُخائش انؼهًٛت أٔ  -

حٕل  حُصهت وٍائٍتٚى حمذ باإلضافت إنٗ( proceeding  إٌ ٔصذث  انكخابٍت نمىشُساثأ 

 انخظاْشة انؼهًٛت انًُضضة )انُظش فٙ انًُٕرس انًشفك باإلسسال

 

  :ًبخصُص انخظاٌشاث انؼهمٍت راث انطابغ انذَن 

 

ٚشسم يهف كايم ٚخضًٍ صًٛغ اإلصشاءاث اإلداسٚت انالصيت ٔ انًؼخادة ٔ رنك فٙ أصم سخت  -

انٕرائك اإلداسٚت انخاصت بانًهف إنٗ ( أشٓش لبم اَؼماد انخظاْشة انؼهًٛت بٓذف إسسال 32)

 انٕصاسة انٕصٛت فٙ ٔلخّ انًحذد ٔ أخذ انًٕافمت ػهٗ حُظًّٛ دٌٔ حأخٛش

فٍخضمه ما  فٍما ٌخؼهق بانمهف اإلداسي انُاجب حقذٌمً ػىذ ػقذ انخظاٌشة انؼهمٍت انذَنٍت 

 ٌهً:
 

 .ٗيسخخشس ػٍ يحضش انًضهس انؼهًٙ نهضايؼت أٔ انكهٛت ػهٗ حُظٛى انًهخم 



  ٔ ًٙانبطالت انخمُٛت حسب انًُٕرس انخابغ نهٕصاسة ٔ انًُٕرس انزاَٙ انخابغ نًذٚشٚت انبحذ انؼه

 انخطٕس انخكُٕنٕصٙ ٔ انًشفك بٓزا اإلسسال.

  (  7ٔ  0بطالت انبشَايش انؼهًٙ )يهحك سلى 

«  Fiche programme scientifique (annexe1) et fiche technique (annexe 

2) »  

  انكبشٖ نهًهخمٗ.انًحأس 

 .ٗأْذاف انًهخم 

 .انُخائش انًشصٕة 

  .ٗانًطٕٚت ٔانبشَايش انًسطش نهًهخم 

 

 ( ( يشاسكٍٛ أصاَب يٍ 33لائًت انهضُت انؼهًٛت )ششط أٌ حخضًٍ انمائًت ػهٗ األلم أسبؼت

 صُسٛاث يخخهفت(.

 .لائًت انهضُت انخُظًٛٛت 

 .لائًت انًشاسكٍٛ انضضائشٍٚٛ ٔ األصاَب 

 انًانٛت، انخًٕٚم.) يغ ححذٚذ األطشاف انًشاسكت فٙ انخًٕٚم انخمذٚشاث. (sponsoring) 

  ححذٚذ انًٕلغ االنكخشَٔٙ انز٘ ٚحخضٍ انخظاْشة انؼهًٛت ) حٕاسٚخ اإلػالٌ ٔ غهك انخششحاث

 انهضاٌ انؼهًٛت

 ٔانخُظًٛٛت(.

  إدساس انخظاْشة انؼهًٛت انًشاد ػمذْا فؼهٛا ٔ انًذَٔت فٙ انبشَايش انسُٕ٘ انًؼذ يٍ طشف

 انكهٛت فٙ انًٕلغ االنكخشَٔٙ انخابغ نهضايؼت 

 .لشص يضغٕط ٚخضًٍ كم انًؼطٛاث انًمذيت يٍ لبم 

 مالحظت:     

( قبم اوؼقاد انخظاٌشة الحخار 60ٌشسم ٌزا انمهف إنى انمصهحت انمؼىٍت بسخت أشٍش)

اإلجشاءاث اإلداسٌت انالصمت َ    إسسانً إنى انُصاسة فً انُقج انمحذد َأخز انمُافقت ػهى 

 حىظٍمً دَن حأخٍش 
 

 

  خحخُي ػهى:انخظاٌشة انؼهمٍت انذَنٍت ف بأسبُع بؼذ اوؼقادبانىسبت نهُثائق انُاجب إسسانٍا 

َفس انٕرائك اإلداسٚت انًمذيت بانُسبت نهخظاْشاث انؼهًٛت راث انطابغ انٕطُٙ انًخًزهت فٙ  -

إضافت إنٗ حمذٚى (، proceeding إٌ ٔصذث  انكخابٍت نمىشُساثأ  انمذاخالث َ انمهخصاث

 ػٍ انخظاْشة حسب انًُٕرس انًشفك بانًشاسهت . حُصهت وٍائٍت

ححظٗ انكهٛاث باإلػاَت انًانٛت يٍ طشف انٕكانت انًٕضٕػاحٛت فٙ حانت يا إرا نى  -  

(ATRST) ٙأٔ يذٚشٚت انبحذ انؼهًٙ ٔ انخطٕٚش انخكُٕنٕص(DGRSDT)  فٛخى حمذٚى َفس

 انٕرائك اإلداسٚت انًزكٕسة يٍ لبم ػُذ اخخخاو انًهخمٗ.

 



أيا انكهٛاث انخٙ يُحج نٓا انًساًْت انًانٛت يٍ طشف انًذٚشٚاث انًؼُٛت فؼهٗ سئٛس انًهخمٗ  -

انخًؼٍ صٛذا فٙ انًٕاد انًزكٕسة فٙ االحفالٛت انًشسهت يٍ طشف انٕكانت انًٕضٕػاحٛت أٔ 

انًؼطٛاث انًمذيت يٍ طشف يذٚشٚت انبحذ انؼهًٙ ٔ انخطٕٚش انخكُٕنٕصٙ حخٗ َخفادٖ بؼض 

 ء انخٙ لذ ححذد يٍ حٍٛ ٜخش ٔ انخٙ ًٚكٍ حصشْا ػهٗ سبٛم انًزال :األخطا
 

 ػذو ٔضغ  (logo)  انخاص بانًذٚشٚت انًاَحت نهًساًْت انًانٛت(ATRST) ٗانٕرٛمت  ػه

فٙ  ( (proceedingانخاصت باالحفالٛت فٙ انًشحهت األٔنٗ ٔ ػذو ٔضؼّ أٚضا ػهٗ 

 انًشحهت انزاَٛت نهؼًهٛت.
 

  ( َسخ أصهٛت ٔ نٛسج يسخُسخت33انشكهٛت ػهٗ أسبؼت )حمذٚى انفاحٕسة ((scanné  يشفمت

باالحفالٛت انًشسهت يٍ طشف انٕكانت انًٕضٕػاحٛت نإليضاء يٍ طشف انًسؤٔل األٔل فٙ 

انضايؼت نمٛاو انًصهحت انًؼُٛت باإلصشاءاث اإلداسٚت انالصيت ٔ إػادة إسسانٓا إنٗ انضٓت 

 نخظاْشة انؼهًٛت كًشحهت أٔنٗ.انًؼُٛت ٔ ٚكٌٕ رنك لبم اَؼماد ا
 

  ( َسخ أصهٛت ٔ 33ػهٗ أسبؼت )بؼذ اخخخاو انخظاْشة انؼهًٛت بأسبٕع حمذو انفاحٕسة انُٓائٛت

يٍ لبم سئٛس انًهخمٗ يشفمت بانًهف انًحاسبٙ نهًٕسد يًضاة  scanné)) نٛسج يسخُسخت

َٓاء اإلصشاء يخبٕػت بؼباسة خذيت يُضضة نإليضاء يٍ طشف انًسؤٔل األٔل نهضايؼت إل

 اإلداس٘ انخاص بٓزِ انؼًهٛت.

 

 

 

 


