دليل المستعمل لألرضية الرقمية لتسيير
مشاريع البحث التكويني الجامعي

مقدمة:
الهدف من هذا الدليل هو شرح كيفية استخدام األرضية الرقمية ملشاريع البحث
التكويني الجامعي ،حيث يتناول:
• رؤساء املشاريع واألعضاء،
• رؤساء املؤسسات،
• رؤساء الندوات الجهوية للجامعات.

تم تنظيم دليل املستعمل في أربعة أجزاء:
•
•
•
•

رئيس املشروع،
عضو مشروع،
املؤسسة الجامعية،
الندوة الجهوية للجامعات.
الشكل  :1صفحة االتصال باألرضية الرقمية ملشاريع البحث التكويني الجامعي

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام:


التطبيق ثنائي اللغة (العربية والفرنسية)،

 تسجيل الدخول واالتصال باألرضية الرقمية ملشاريع البحث التكويني
الجامعي :تتكون عملية تسجيل الدخول واالتصال من الخطوات التالية:
.1

الدخول إلى موقع الواب .www.prfu-mesrs.dz

.2

ظهور الصفحة الرئيسية التالية:

 .3أدخل اسم املستخدم (بريدك االلكتروني) وكلمة السر الواردة عبر بريدك
االلكتروني من طرف املديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي،
بعدها اضغط على الزر "الدخول".
 .4عدم تذكر كلمة السر :إذا لم تتذكر كلمتك السرية ،بإمكانك إعادة تعيينها
بسهولة ،بالضغط على "نسيت كلمة السر " (الشكل .)2

الشكل  :2رابط نسيت كلمة السر
 .5بمجرد تسجيل بريدك اإللكتروني اضغط على "إرسال" (الشكل  ،)3كلمة
سر جديدة ترسل عبر بريدك اإللكتروني.

رئـيس الـمـشــروع

الشكل  :3إرسال رسالة إلكترونية خاصة بكلمة السر التي لم يتم تذكرها.
 معنى العناصر
االطالع على التفاصيل
تعديل املحتوى
حذف
ملعرفة وظيفة أو عمل عنصر ،اسحب مؤشرالفأرة إلى أسفله ،يظهرإطارمفصل.

بالنسبة لالتصال األول باألرضية الرقمية ملشاريع البحث التكويني الجامعي،
يجب على رئيس املشروع التسجيل ً باتباع الخطوات التالية:
 .1الدخول إلى موقع الواب "www.prfu-mesrs.dz".
 .2ظهور الصفحة الرئيسية التالية:

الشكل  :5استمارة تسجيل خاصة برئيس املشروع
مالحظة :وجوب تسجيل بريد الكتروني ذو صالحية
 .5ظهور الرسالة التالية ،تدعوك لتفعيل حسابك من بريدك االلكتروني.

الشكل  :4صفحة تسجيل خاصة برئيس املشروع
 .3أنقر على زر "تسجيل".
 .4يظهر الشكل  5أدناه ،أنت مدعو ملأل االستمارة( ،يجب عليك مأل جميع
الحقول التي تسبقها العالمة نجمة )*( ثم اضغط على زر "حفظ".

الشكل  :6دعوة لتفعيل حسابك الذي تم إنشاءه.
 .6تتضمن الرسالة اإللكترونية التي تلقيتها (الشكل  ،)7الرابط تفعيل
حسابي

 .8عند صالحية اسم املستخدم وكلمة السر ،يتصل رئيس املشروع
باألرضية الرقمية وتظهر لوحة املعلومات املبينة أدناه:

الشكل  :7رسالة الكترونية مرسلة من طرف املديرية الفرعية للبحث التكويني
والتأهيل الجامعي.
من خالل النقر عليه ،يتم فتح نافذة تحتوي على الرسالة أدناه:

الشكل  :9الصفحة الرئيسية لحساب رئيس املشروع بعد تأكيد االتصال.
هذه األخيرة تنقسم إلى ثالثة مجاالت:
املجال  :1القائمة األساسية.

الشكل  :8تأكيد تفعيل الحساب الذي تم إنشاءه
 .7بالنقر على هذا الرابط ،سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية
لألرضية الرقمية ،حيث يجب عليك تسجيل الدخول لالتصال باألرضية
الرقمية ملشاريع البحث التكويني الجامعي (الشكل  )1لتقديم مشروع
جديد أو حوصلة املشاريع في طور االنجاز.

املجال  :2االنتقال السريع.
املجال  :3الجدول الزمني للفترات.
املجال  :1يمثل القائمة الرئيسية التي تشمل جميع العمليات الضرورية التي تسمح
لرئيس املشروع بتسجيل مشروع جديد أو حوصلة مشروع في طور اإلنجاز،
الجدول أدناه يبين تفاصيل هذا املجال:

تعرض القائمة املنسدلة للبيانات الشخصية
العناصر التالية:
 البيانات الشخصية :تبين جميع
املعلومات الشخصية التي تم تسجيلها على
استمارة الحساب الجديد لرئيس املشروع،
خالل دخوله األول إلى املوقع.
 إدارة بياناتي :إلمكانية تعديل املعلومات
املوجودة (السيرة الذاتية).
 تغيير كلمة السر :على رئيس املشروع تغيير
كلمة السر املرسلة عبر البريد االلكتروني لتأمين
حسابه على األرضية الرقمية ،وعليه االلتزام
بسريتها.
تحوي القائمة املنسدلة فريق املشروع العناصر
التالية:
 إضافة حساب عضو جديد:
ينشأ رئيس املشروع على هذا املستوى حسابات
أعضاء الفريق ،ويلفت االنتباه لوجوب
صالحية البريد االلكتروني لكل عضو( ،في
حالة خطأه) ،لن يتمكن العضو تكملة سيرته
الذاتية (أنظر الشكل .)11
 قائمة األعضاء :تعرض قائمة األعضاء
املنتمين لفرقة بحث رئيس املشروع ،بحيث
يمكنه االطالع على السيرة الذاتية لألعضاء،
و/أو حذف حساب عضو من األعضاء (أنظر
الشكل .)11

تعرض قائمة املشاريع العناصر التالية:
 إضافة مشروع جديد :ألجل تسجيل
مشروع جديد من خالل إتباع عدة مراحل
بحيث كل مرحلة توضح مخططا يجب مأله،
(أنظر الشكل  ،12الشكل  ،13الشكل ،14
الشكل  ،15الشكل  ،16الشكل  ،17الشكل
 ،18الشكل  ،19الشكل  )21مع احترام بعض
اإلرشادات منها:
أ -إلزامية مأل كل املجاالت التي تحمل الرمز
نجمة (*).
ب -تسجيل املرحلة التي تم مألها للمرور
للمرحلة املوالية عند نهاية كل املراحل يمنح
رمز للمشروع.
 قائمة مشاريعي :يعرض قائمة املشاريع
املقدمة (غير املسجلة نهائيا واملسجلة نهائيا)
(أنظر الشكل .)21
تعرض القائمة املنسدلة حوصلة العناصر
التالية:
 إضافة حوصلة جديدة :لتسجيل حوصلة
مشروع في طور اإلنجاز،
 قائمة الحوصالت :عرض قائمة حوصالت
املشاريع في طور اإلنجاز (املسجلة نهائيا وغير
املسجلة) (أنظر الشكل .)24

تعرض قائمة االتصاالت العناصر التالية:
 .1املراسالت الخاصة:
 كتابة رسالة :هي أداة اتصال تمكن رئيس
املشروع من إرسال رسائل نصية في الحساب
الخاص (املديرية الفرعية للبحث التكويني
والتأهيل الجامعي ،الندوة الجهوية للجامعات
التابع لها ،مؤسسة التعليم العالي املنتمي إليها،
أعضاء املشروع) لألرضية الرقمية.
 إرسال رسالة جماعية :تسمح لرئيس
املشروع من ارسال رسالة موحدة بتوزيعها على
حسابات األعضاء املنتمين لفرقة بحثه عبر
األرضية الرقمية.
 الرسائل الصادرة :تمكن رئيس املشروع
من إعادة االطالع على جميع الرسائل التي قام
بإرسالها.
 الرسائل الواردة :تسمح لرئيس املشروع
من االطالع على قائمة الرسائل التي تم
استالمها.
 .2املرسالت اإللكترونية:
 كتابة بريد إلكتروني :تمكن رئيس املشروع
من إرسال رسائل إلكترونية عبر األرضية الرقمية.
 إرسال بريد إلكتروني جماعي :تمكن رئيس
املشروع من إرسال بريد إلكتروني جماعي عبر
األرضية الرقمية
 البريد الصادر :تسمح لرئيس املشروع
االطالع على قائمة الرسائل التي قام بإرسالها.

الشكل  :11إضافة حساب جديد للعضو

الشكل  :11قائمة األعضاء

الشكل  :12املراحل املتبعة لتقديم مشروع جديد

الشكل  :14معلومات على املشروع

الشكل  :13تحديد املشروع

الشكل  :15جدول العمل

إلضافة تعاون أنقر على الزر "نعم" (أنظر الشكل )18

الشكل  :16النتيجة املتوقعة

الشكل  :18اإلمكانيات بالتعاون
الختيار نوع التعاون (وطني أو دولي) أنقر على الزر "إضافة" ،تظهر النافذة أدناه:

الشكل  :17اإلمكانيات دون تعاون

إلغاء ارتباط عضو في املشروع
ربط عضو باملشروع
أنظر املثال  1أسفله

الشكل  :21القائمة اإلجمالية للمشاريع
الشكل  :19إضافة تعاون
إلنشاء التعاون ،عليك مأل كل املجاالت والضغط على الزر "إضافة"

بعد تسجيل املشروع ،يجب على رئيس املشروع ربط األعضاء باملشروع
قبل التسجيل النهائي يتم إجراء االرتباط بالنقر فوق هذا الزر يظهر جدول يحتوي
على قائمة كافة األعضاء.
على رئيس املشروع فقط التحقق من العضو املطلوب (الذي له سيرة ذاتية
كاملة) واختيار دور لهذا العضو ثم الضغط على زر "حفظ".
يوضح (الشكل  )22عملية الربط (الحالة .)1

الشكل  :21تسجيل املشروع
اآلن اضغط على الزر "حفظ" لتسجيل مشروعك.

الحالة  :1ربط عضو باملشروع

مالحظة :يتم تعيين عدد املشاريع التي يحق للعضو االنتماء إليها من طرف
املستخدم (الحالة  ،)3وفي هذه الحالة حدد العدد بمشروع واحد "أي يحق
للعضو االنتماء ملشروع واحد ( )11فقط".
بعد إنشاء املشروع ،وضم األعضاء إليه ،يصبح بإمكان رئيس املشروع،
تسجيل مشروعه بالضغط على الزر
على القائمة اإلجمالية للمشاريع.

الحالة  :2عضو تم ربطه باملشروع

الحالة  :3ال يحق للعضو أن يرتبط بمشروع آخر

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام:
 فتح حساب لكل عضو على األرضية الرقمية ) ،(PRFUجزء من مهام رئيس
املشروع ،لتمكنهم من التوصل إلى سيرتهم الذاتية واستكمالها.
 يجب على العضو استكمال سيرته الذاتية حتى يتمكن رئيس املشروع من ربطه
باملشروع (أنظر الشكل .)22
 يجب على رئيس املشروع التسجيل النهائي ملشروعه ،ليتمكن من تسجيل
مشروع جديد آخر.
مثال :1
ال يمكن لرئيس املشروع تسجيل مشروعه ،إذا كان خارج فترة
"تقديم املشاريع".
التسجيل النهائي للمشروع.
بعد املصادقة على املشروع من طرف املؤسسة الجامعية ،تقوم الندوة
الجهوية للجامعات بتوزيع املشاريع على املستشارين العلميين (الخبراء).

رمز املشروع الذي يرتبط به العضو بالفعل

الشكل  :22ربط األعضاء باملشروع

يخضع تقديم املشاريع لجدول زمني تضعه املديرية العامة للتعليم والتكوين
العاليين.

الشكل  :23إضافة حوصلة جديدة

أعضـاء الـمـشــروع
الشكل  :24قائمة الحوصالت
بعد إنشاء الحوصلة ،ال بد على رئيس املشروع التسجيل النهائي بالضغط على
الزر
على قائمة الحوصالت.

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام:
لن يتمكن رئيس املشروع من تسجيل حوصلته ألنه خارج فترة
تسجيل الحوصالت.
التسجيل النهائي للحوصلة.
املجال  :2أنظر امللحق.
املجال  :3أنظر امللحق.

اطلع على بريدك االلكتروني ،ستتلقى رسالة إلكترونية مرسلة من طرف
املديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي محتواها ما يلي:

الشكل  :25الصفحة الرئيسية لعضو املشروع بعد االتصال
هذه األخيرة تنقسم إلى ثالث مجاالت:
املجال  :1القائمة األساسية.
املجال  :2االنتقال السريع.
 .1أدخل املوقع " ،"www.prfu-mesrs.dzسجل اسم املستخدم الخاص بك
(بريدك االلكتروني) و كلمتك السرية املرسلة في الرسالة املوضحة أعاله( ،تسجيل
الدخول و االتصال باألرضية  ،PRFUالشكل .)1
 .2عند صالحية اسم املستخدم وكلمة السر ،يتصل عضو املشروع باألرضية
الرقمية وتظهر لوحة املعلومات املبينة أدناه:

املجال  :3الجدول الزمني للفترات.
املجال  :1يمثل القائمة الرئيسية التي تشمل جميع العمليات الضرورية التي تسمح
لعضو املشروع باستكمال سيرته الذاتية والعمليات املسندة إليه في إطار مشروع
جديد أو مشروع في طور اإلنجاز الذي ينتمي إليه ،توضح تفاصيل هذا املجال في
الجدول اآلتي:

تعرض القائمة املنسدلة للبيانات الشخصية
العناصر التالية:
 البيانات الشخصية :تبين املعلومات
التي سجلها رئيس املشروع عند إنشاء
الحساب الخاص بالعضو ،أيضا كل
املعلومات التي قام العضو بإضافتها في سيرته
الذاتية.
 إدارة بياناتي :إلمكانية تعديل املعلومات
املوجودة (السيرة الذاتية).
 تغيير كلمة السر خاصتي :دعوة العضو
إلى تغيير كلمة السر املرسلة عبر البريد
االلكتروني لتأمين حسابه على األرضية
الرقمية ،وعليه االلتزام بسريتها.
تعرض القائمة املنسدلة فريق املشروع
العناصر التالية:
 إضافة حساب عضو جديد :مجال غير
مرخص ألعضاء املشروع
 قائمة األعضاء :تبين تفاصيل السير
الذاتية ألعضاء الفريق بما في ذلك رئيس
املشروع (أنظر الشكل .)26

تعرض القائمة املنسدلة املشاريع العناصر
التالية:
 إضافة مشروع جديد :مجال غير
مرخص ألعضاء املشروع.
 قائمة مشاريعي :إظهار قائمة املشاريع
(املسجلين نهائيا وغير املسجلين) مع إمكانية
االطالع على تفاصيل كل مشروع ،والسيرة
الذاتية لألعضاء املرتبطين بهذا املشروع بما
في ذلك رئيس املشروع (أنظر الشكل .)27
تعرض القائمة املنسدلة حوصالت العناصر
التالية:
 إضافة حوصلة جديدة :مجال غير
مرخص ألعضاء املشروع
 قائمة الحوصالت :إظهار قائمة
الحوصالت (املسجلة نهائيا وغير املسجلة
نهائيا من طرف رئيس املشروع) ،مع إمكانية
االطالع على تفاصيل كل حوصلة (أنظر
الشكل .)28

تعرض قائمة االتصاالت العناصر التالية:
 .1املراسالت الخاصة:
 كتابة رسالة :هي أداة اتصال بين عضو
املشروع ورئيس املشروع املنتمي إليه واألعضاء
املنتمين لنفس املشروع عبر األرضية الرقمية.
 إرسال رسالة جماعية :تسمح للعضو من
إرسال رسالة موحدة بتوزيعها على حسابات
األعضاء املنتمين لفرقة البحث املنتمي إليه عبر
األرضية الرقمية.

الشكل  :26قائمة األعضاء

 الرسائل الصادرة :تمكن العضو من إعادة
االطالع على جميع الرسائل التي قام بإرسالها.
 الرسائل الواردة :تسمح لعضو املشروع من
االطالع على قائمة الرسائل التي تم استالمها،
 .2املرسالت اإللكترونية:
 كتابة بريد إلكتروني :تمكن العضو من
إرسال رسائل إلكترونية عبر األرضية الرقمية.
 إرسال بريد إلكتروني جماعي :الترخيص
للعضو ،إرسال بريد إلكتروني جماعي عبر
األرضية الرقمية.
 البريد الصادر :تسمح للعضو االطالع على
قائمة الرسائل التي قام بإرسالها.

االطالع على تفاصيل املشروع
االطالع على السيرة الذاتية لألعضاء
ورئيس املشروع

الشكل  :27القائمة العامة للمشاريع

االطالع على تفاصيل الحوصلة

الشكل  :28قائمة الحوصالت

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام:
 يجب على العضو تكملة سيرته الذاتية ليتمكن رئيس املشروع من ربطه
باملشروع (أنظر الشكل .)22
 املعلومات الالزمة لتكملة السيرة الذاتية لعضو املشروع هي :تاريخ امليالد،
رقم الهاتف ،العنوان ،الوظيفة ،الرتبة الحالية.
املجال  :2أنظر امللحق.
املجال  :3أنظر امللحق.

المؤسسـة الجامعيــة

 .1أدخل إلى املوقع .www.prfu-mesrs.dz
 .2يجب تسجيل اسم املستخدم وكلمة السر املرسلة على بريدك
االلكتروني من املديرية الفرعية للبحث العلمي والتأهيل الجامعي
(تسجيل الدخول واالتصال باألرضية الرقمية ،الشكل .)1
 .3عند صالحية اسم املستخدم وكلمة السر ،يصبح رئيس املؤسسة
متصال باألرضية الرقمية ،وتظهر لوحة املعلومات املبينة أدناه:

الشكل  :29الصفحة الرئيسية لرئيس املؤسسة بعد االتصال
هذه األخيرة تنقسم إلى ثالثة مجاالت:
املجال  :1القائمة األساسية.
املجال  :2االنتقال السريع.
املجال  :3الجدول الزمني للفترات.
املجال  :1تشمل القائمة األساسية مجموع العمليات التي تمكن رئيس املؤسسة
املصادقة على املشاريع الجديدة وحوصالت املشاريع في طور اإلنجاز ،توضح
تفاصيل هذا املجال في الجدول اآلتي:

تعرض القائمة املنسدلة للبيانات الشخصية
(السيرة الذاتية) العناصر التالية:
 البيانات الشخصية :تظهر كل البيانات
الخاصة باملؤسسة.
 إدارة بياناتي :إلمكانية تعديل املعلومات
املوجودة.
 تغيير كلمة السر خاصتي :دعوة رئيس
املؤسسة إلى تغيير كلمة السر املرسلة عبر البريد
االلكتروني لتأمين حسابه على األرضية
الرقمية ،وعليه االلتزام بسريتها.
تعرض القائمة املنسدلة املشاريع والحوصالت
العناصر التالية:
 قائمة املشاريع التي سيتم املصادقة
عليها :تعرض قائمة املشاريع (املصادق عليها،
والتي سيتم املصادقة عليها) لألساتذة
الباحثين ،مع إمكانية االطالع على تفاصيل كل
مشروع مسجل نهائيا.
املصادقة على املشاريع وتغير الرأي والتعليق
بعد املصادقة ،يكون خالل الفترة املحددة
لهذه العملية (أنظر الشكل .)31
 القائمة العامة للمشاريع :تسمح برؤية
كل املشاريع املسجلة في املؤسسة ،مع إمكانية
االطالع على رأي املؤسسة ،الندوة الجهوية
للجامعات والتقييم النهائي للمستشارين
العلميين (الخبراء) (أنظر الشكل .)32
 قائمة األعضاء حسب املشاريع :تسمح
برؤية أعضاء كل مشروع (أنظر الشكل )33
 قائمة الحوصالت :في طور اإلنجاز.
 قائمة الحوصالت حسب املشاريع :في
طور اإلنجاز.

تعرض القائمة املنسدلة للتدريبات في
الدكتوراه العناصر التالية:
 إضافة تكوين في الدكتوراه :يسمح هذا
العنصر بتسجيل التكوينات املؤهلة في
الدكتوراه على مستوى املؤسسة
"إلزامية التسجيل الحظ امللحق "
 قائمة التكوينات في الدكتوراه :تبين
قائمة التكوينات املؤهلة في الدكتوراه على
مستوى املؤسسة لالطالع على التفاصيل.
تعرض قائمة املخبر العناصر التالية:
 إضافة مخبر جديد :يمكن هذا العنصر
من تسجيل املخابر املنتمية للمؤسسة.
"إلزامية التسجيل الحظ امللحق".
 قائمة املخابر :تعرض املخابر املنتمية
للمؤسسة لالطالع على التفاصيل.

تعرض قائمة االتصاالت العناصر التالية:
 .1املراسالت الخاصة:
 كتابة رسالة :هي أداة اتصال بين رئيس
املؤسسة مع حسابات الوزارة ،حساب الندوة
الجهوية للجامعات التابع لها ،حسابات
مؤسسات أخرى ،حسابات رؤساء املشاريع
املسجلين ضمن املؤسسة عبر األرضية الرقمية.
 إرسال رسالة جماعية :تسمح لرئيس
املؤسسة من إرسال رسالة موحدة بتوزيعها
على حسابات رؤساء املشاريع املسجلين في
املؤسسة عبر األرضية الرقمية.
 الرسائل الصادرة :تمكن رئيس
املؤسسة من إعادة االطالع على جميع
الرسائل التي قام بإرسالها.
 الرسائل الواردة :تسمح لرئيس
املؤسسة من االطالع على قائمة الرسائل التي
تم استالمها،
 .2املرسالت اإللكترونية
 كتابة بريد إلكتروني :تمكن رئيس
املؤسسة من إرسال رسائل إلكترونية عبر
األرضية الرقمية.
 إرسال بريد إلكتروني جماعي :الترخيص
لرئيس املؤسسة ،إرسال بريد إلكتروني
جماعي عبر األرضية الرقمية.
 البريد الصادر :تسمح لرئيس املؤسسة
االطالع على قائمة الرسائل التي قام بإرسالها.

إضافة تعليق ورأي (أنظر الشكل )31
تغيير تعليق و/أو رأي بعد املصادقة

الشكل  :31قائمة املشاريع املصادق عليها

رؤية التعليق

الشكل  :32القائمة العامة للمشاريع

االطالع على السيرة الذاتية للعضو

الشكل  :31إضافة رأي وتعليق

الشكل  :33قائمة األعضاء حسب املشاريع
املجال  :2أنظر امللحق.
املجال  :3أنظر امللحق.

 .1أدخل إلى املوقع www.prfu-mesrs.dz
 .2سجل اسم املستخدم (بريدك االلكتروني) وكلمة السر املرسلة من طرف
املديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي على بريدك االلكتروني
(تسجيل الدخول واالتصال باملنصة( ،الشكل .)1
 .3عند صالحية (اسم املستخدم وكلمة السر) ،يصبح رئيس الندوة الجهوية
للجامعات متصال باألرضية الرقمية  ،PRFUتظهر لك لوحة املعلومات
املبينة أدناه:

الندوات الجهوية للجامعات

الشكل  :34الصفحة الرئيسية لرئيس الندوة الجهوية للجامعات بعد االتصال
هذه األخيرة تنقسم إلى ثالثة مجاالت:
املجال  :1القائمة األساسية.
املجال  :2االنتقال السريع.
املجال  :3الجدول الزمني للفترات.
املجال  :1تشمل القائمة األساسية مجموع العمليات التي يقوم بها رئيس الندوة
الجهوية للجامعات ،توضح تفاصيل هذا املجال على الجدول اآلتي:

تعرض القائمة املنسدلة للبيانات الشخصية
(السيرة الذاتية) العناصر التالية:
 البيانات الشخصية :يعرض كل

البيانات
للجامعات.

الخاصة

بالندوة

الجهوية

 إدارة بياناتي :إلمكانية تعديل املعلومات
املوجودة.
 تغيير كلمة السر خاصتي :دعوة رئيس
الندوة الجهوية إلى تغيير كلمة السر املرسلة عبر
البريد االلكتروني لتأمين حسابه على األرضية
الرقمية ،وعليه االلتزام بسريتها.

يبين عنصر املؤسسات الجامعية قائمة
املؤسسات املنتمية إلى الندوة الجهوية
للجامعات ،مجمعة في شكل (الجامعات،
املدارس الوطنية ،املدارس العليا،
( )...............أنظر الشكل  34أدناه).

القائمة املنسدلة املشاريع تعرض املشاريع
املصادق عليها ،والتي سيتم املصادقة عليها.

القائمة املنسدلة الحوصالت تعرض قائمة
حوصالت املشاريع في طور اإلنجاز املصادق
عليها والتي سيتم املصادقة عليها.
تحتوي القائمة املنسدلة التوزيع على
العناصر التالية:
 التوزيع :يمكن هذا العنصر رئيس
الندوة الجهوية للجامعات من توزيع
املشاريع الجديدة وحوصالت املشاريع في
طور االنجاز على الخبراء
 املشاريع :لالطالع على جميع املشاريع
املسجلة وكذا مصادقة املؤسسات التابعة
للندوة الجهوية للجامعات على هذه
املشاريع،
 رأي :لالطالع على تقييم املشاريع
الجديدة وحوصالت البحث في طور اإلنجاز
من طرف الخبراء.

تعرض قائمة االتصاالت العناصر التالية:
 .1املراسالت الخاصة:
 كتابة رسالة :هي أداة اتصال بين رئيس
الندوة الجهوية للجامعات مع حسابات كل من

الوزارة ،الندوات الجهوية للجامعات األخرى،
املؤسسات التابعة للندوة الجهوية ،املستشارين
العلميين (الخبراء) عبر األرضية الرقمية.

 إرسال رسالة جماعية :تسمح لرئيس
الندوة الجهوية من إرسال رسالة موحدة
بتوزيعها على حسابات املؤسسات التابعة

للندوة الجهوية ،املستشارين العلميين
(الخبراء) عبر األرضية الرقمية.
 الرسائل الصادرة :تمكن رئيس الندوة
الجهوية من إعادة االطالع على جميع الرسائل
التي قام بإرسالها.
 الرسائل الواردة :ليطلع رئيس الندوة
الجهوية على قائمة الرسائل التي تم استالمها،
 .2املرسالت اإللكترونية
 كتابة بريد إلكتروني :تمكن رئيس الندوة
الجهوية من إرسال رسائل إلكترونية عبر
األرضية الرقمية.
 إرسال بريد إلكتروني جماعي :الترخيص
لرئيس الندوة الجهوية ،إرسال بريد إلكتروني
جماعي عبر األرضية الرقمية.
 البريد الصادر :تسمح لرئيس الندوة
الجهوية االطالع على قائمة الرسائل التي قام
بإرسالها.

الشكل  :35قائمة املؤسسات التابعة للندوة الجهوية للجامعات املتصلة مجمعة
حسب نوع املؤسسة

املجال  :2أنظر امللحق.
املجال  :3أنظر امللحق.

املجال  :2االنتقال السريع
يعرض هذا الشريط اختصارات لصفحات الواب التي يحتاج إليها كل من
رئيس الندوة الجهوية للجامعات ،رئيس املؤسسة ،رئيس املشروع وأعضاء
املشروع ،املستشارين العلميين.
املج ــال  :3الجدول الزمني للفترات

الملحـــق

يوضح هذا املجال الرزنامة الزمنية ملختلف العمليات (تسجيل رؤساء
املشاريع للمشاريع الجديدة ،وحوصالت املشاريع في طور اإلنجاز ،املصادقة عليها
من طرف رؤساء املؤسسات ،والندوات الجهوية للجامعات وفترة توزيعها على
املستشارين العلميين من طرف هذه األخيرة ،مدة تقييم املشاريع من قبل
املستشارين العلميين) .عالوة على ذلك ،تحتل هذه املنطقة أكبر مساحة وهذا األمر
يثير اهتمام جميع مستخدمي األرضية الرقمية على احترام املواعيد النهائية
املمنوحة.

 إلزامية التسجيل:
على رئيس املؤسسة مأل قائمة كل (املعاهد والكليات التابعة للمؤسسة،
التكوينات في الدكتوراه املؤهلة على مستوى املؤسسة وجميع املخابر املنتميين
للمؤسسة) ،فعدم توفر أحد هذه املعلومات على األرضية الرقمية ،يشكل عائقا
لرئيس املشروع في تسجيل مشروعه.

