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شيح  طلب اء جددالتر  العتماد ختر

ي  
ي للبحث العلمي والتقن 

 لدى المركز الوطن 
 
 
 
 السياق العام .1
  

ي يعتتر التقييم العلمي 
 
ي لالمقدمة  البحث العلمي مشاري    ع  عملية تدبت  خطوة مهمة ف

لمركز الوطن 
ي  للبحث العلمي 

طا أساسيا والتقن   ضمان التمت    يحظ  كما .  االستفادة من التمويلأجل  من ، باعتباره شر
 العلمية الكفاءةباإلضافة إىل  ،الممولة البحثمشاري    ع اقتصادية ل واآلثار العلمية والسوسيو العلمي 

ي للبحث العلمي المن طرف كبت    اهتمامب لحامليها،
ي  مركز الوطن 

  . والتقن 

ي هذا 
اء معتمدين لدى المركز   السياق،ف  ي  ينهمتعييتم  تستند عملية التقييم عىل ختر

 لجانطار الإ ف 
ي للبحث  00-80من القانون  12المادة طبقا لمقتضيات  ،التابعة له علميةال

المتعلق بالمركز الوطن 
ي 
ي من مرسومه  7والمادة العلمي والتقن 

 . 602-02-2رقم  التطبيقر

ي هذا الصدد،و
شيح العتمطلليرمي هذا اوتفعيال للمقتضيات السالفة الذكر،  ف  اد ب إىل فتح باب التر

ي 
ي للبحث العلمي والتقن 

اء جدد لدى المركز الوطن  اء أن إىلاالشارة مع  ،ختر لديه، المعتمدين  الختر
اء نيي   بهذه الدعوة لتقديم غت  مع، حاليا  كتوبر أ مع المركز إىل غاية  المتعاقدينالطلبات، السيما الختر
 . 2023وشتنتر  2022

ي للبحث العلمي موقع ال لب عتر متعلقة بهذا الطال االستمارةيمكن تحميل هذا، و  
 الرسمي للمركز الوطن 

ي 
 . (www.cnrst.ma) والتقن 

اء المهام .2   المنوطة بالخبر
 

ي 
ي للبحث العلمي والتقن 

اء المعتمدين لدى المركز الوطن  رة مسنوات قابلة للتجديد  3 لمدة ،يتوىل الختر
 مرحليةالالتقارير ) بإنجازها ة المرتبط والتقارير البحث العلمي  مشاري    ع تقييم بمهامالقيام واحدة، 

ي  النهائية(التقارير و 
 إشارتهم.   المركز رهنيضعها النر

اء المعتمدين ي ينتمون نيات البحثبو  هممؤسساتو هم جامعاتل من انتمائهمالتجرد  ويتعي   عىل الختر
 النر

ام الدائم بضمانكما   . العلمي  محيطهمكذا ليها و إ ام  يتعي   عليهم االلتر  الحياد الستقاللية و ا   مبادئاحتر
  . والموضوعية والرسية

وط  .3  األهليةشر
شح ي ممارسة مهامه الفعلية كأستاذ باحث إىل غاية متم سنة  يتعي   عىل المتر

، دون 2024أن يستمر ف 
ي 
ي للبحث العلمي والتقن 

ة المعنية بالتعاقد مع المركز الوطن   . أن تتم إحالته عىل التقاعد خالل الفتر
ي أن يكون 

شح كما ينبغ  (أستاذ التعليم  الدرجة: أستاذا باحثا )المتر ي مؤسسة  العاىلي
 سةأو مؤسية جامعف 

ي أو باحث  ة،تابعة للجامعغت  التعليم العاىلي 
 . مدير بحث( الدرجة: ) للبحث عمومية ةمؤسسف 
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اءمعايبر  .4  انتقاء الخبر

 
شيحاتفحص لجنة مكلفة ب تتوىل شالمقدمة بتصنيف الم التر  ت: التخصصاحي   حسب تر

 
 االوراق العلمية، المقاالت،المنشورات العلمية )عدد  مراعاةستتم  : للعلوم الدقيقة بالنسبة -

ي قاعدة بيانات " الكتب،فصول 
 
ة الممتدة  الدولية" Scopusالكتب( المفهرسة ف ما خالل الفتر

 ؛2020و 2014 بي   
 المقاالت،علمية )المنشورات العدد  مراعاةستتم  : واالجتماعيةاإلنسانية  للعلومبالنسبة  -

ي قاعدة بيانات " الكتب،فصول  االوراق العلمية،
 
ة " CAIRNالكتب( المفهرسة ف خالل الفتر

ي الست   أو  2020و 2014 ما بي   الممتدة 
 
. تر الذاتية للم ةالمشار إليها ف  شحي  

 
شح،  h-indexمؤشر  االعتبار كما يأخذ بعي    ف عليها و عدد األطروحات و للمتر ي أشر

ي النر
تمت  النر

ة الممتدة  الممولة البحث مشاري    عمناقشتها وكذا عدد   . 2020و 2014 ما بي   خالل الفتر

اء انتقاء  وخالل عملية يتم تمثيل كل مجال علمي  عىل أناللجنة المشار إليها أعاله،  ستعمل ،الختر
اء من جامعات ومؤسسات يتم اختيار وأن ، العلمية ىص عدد من التخصصات داخل اللجانبأق الختر
 لفة. مخت

 
ش .5  حيطريقة البر

شح يد ،  هما إرسالو  2)باللغة الفرنسية أو العربية( و االستمارة  1مأل االستمارة  يتعي   عىل المتر عتر التر
 : ي إىل العنوان التاىلي

ون   . 2021 ماي 15داخل أجل أقصاه  ،  coms@cnrst.maاإللكتر
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