
 

 
 اإلعالن عن فتح باب الترشح

 لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا
 2020لسنة  ألحسن باحث أو مخترع تونس ي

 

واملتعلق   ) https://goo.gl/r6Qtty) 2002فيفري  27املؤرخ في  2002لسنة  498عمــال باألمر عدد 
 :التالية القطاعات في الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا جائزةالبإحداث 

 واملعلومات، االتصال تكنولوجيات 

 املتجددة، والطاقات باملاء املتعلقة البيئة تكنولوجيات 

 والصناعة والبيئة والفالحة بالصّحة بالخصوص املتعلقة البيوتكنولوجيا. 
الوطنية للبحث جائــزة الالترشحات لنيل ب باعن فتح البحث العلمي تعلن وزارة التعليم العالي و 

  لــــ : 2020لسنة  العلمي والتكنولوجيا
 مقيم في تونستونس ي باحث أو مخترع  أحسن، 

 مقيم في الخارجتونس ي باحث أو مخترع  أحسن. 

 شروط الترشح:
مين أو املخترعين التونسيين املقيللباحثين الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا جائزة التسند 

لهم و  الذين يتميزون بإنتاج أو إبداعات علمية أو ابتكارات تكنولوجيةو املقيمين بالخارج  أوبتونس 
 سابقا.لوا على الجائزة املذكورة ولم يتحص  ، 18  (H.index)مؤشر هيرش 

 :الترشح ملف
 :التالية الوثائق على الترّشح ملّف  يحتوي 

 لعلمية للمترشحمدى تميز املسيرة ا تبرز رسالة، 

 التالي اإللكترونيحسب األنموذج املضمن بالرابط  للمترشح الذاتية السيرة : 

https://drive.google.com/file/d/1KlEZmJaekZO6e1yzcHkC591Rha0cikW0/v

usp=sharingiew? 

 املنشورة، العلمية للمقاالت رقمية نسخة 

 االختراع، براءات تسجيل شهادات منرقمية  نسخة 

 تقديمها في دةئفا املترّشح يرى  التي واالثبات الدعم قئوثا كل. 

 
 

https://goo.gl/r6Qtty
https://drive.google.com/file/d/1KlEZmJaekZO6e1yzcHkC591Rha0cikW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KlEZmJaekZO6e1yzcHkC591Rha0cikW0/view?usp=sharing


 تقييم امللف
 جهة التقييم:

فيفري  27املؤرخ في األمر من  8الفصل تركيبتها  يضبطلجنة من قبل وترتيبها الترشحات  يتم تقييم
2002. 
  :الترشحات تقييم معايير

 :املعايير والضوابط التالية في ترتيب الترشحاتإلى لجنة تقييم الترشحات لنيل الجائزة  تستند

 ،(H.index)مؤشر هيرش  -
في مجال اختصاص املترشح باملجالت العلمية ذات عامل العلمية املنشورات  -

باحث وبصفته  (Auteur correspondant) صفتهب ملترشحامن قبل  املودعةو  تأثير
 ، Co -auteurs مشارك

 ،نشر الكتب العلمية -

 التي تمت مناقشتها،تأطير أطروحات الدكتوراه  -

 مستوى عال، علىإنجاز مهام خبرات  -

 ،اا أو دوليّ يالبراءات املسجلة أو املستغلة وطن -
 ،مؤسسات صناعية مجددة إحداثاملساهمة في  -

  ،وطنية ودولية في إطار برامج تنافسية يع بحثإنجاز مشار إدارة و  -

 أو مؤسسات عاملية ذات مصداقية،وطنية الحصول على جوائز علمية من منظمات  -

 تظاهرات علمية. تنظيم -

 الترشحات تقديم

 الترشح: في الراغبين على
  على الرابط االلكتروني التالي: 2021جويلية  02ه في أجل أقصا الترشح استمارةتعمير 

https://forms.gle/b9s4vfegU1xM27Ac6 

 عبر البريد اإللكتروني  للبحث العلمي العامة اإلدارةإلى ملّفاتهم من رقمية  نسخة ارسال
prix.recherche.tunisie@gmail.com،  

 ال يتم النظر فيها. أو املنقوصة هذا وتجدر اإلشارة إلى أن امللفات الواردة بعد اآلجال 
 

 بـــــ االتصال يمكن املعلومات من مزيد على للحصول 
 )إدارة البرامج والشراكة العلمية (العلمي  للبحث العامة اإلدارة

 71 835 351 الهاتف:
 prix.recherche.tunisie@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

https://forms.gle/b9s4vfegU1xM27Ac6
mailto:prix.recherche.tunisie@gmail.com

