
 

 
 اإلعالن عن فتح باب الترشح

 لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا 
  2020لسنة  في اإلنتاج العلمي واالنفتاح على املحيطألحسن مخبر بحث 

 

واملتعلق  ) /r6Qttyhttps://goo.gl) 2002فيفري  27املؤرخ في  2002لسنة  498عمــال باألمر عدد 
 :التالية القطاعات في الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجياجائزة البإحداث 

 واملعلومات، االتصال تكنولوجيات 

 املتجددة، والطاقات باملاء املتعلقة البيئة تكنولوجيات 

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

  .2020لسنة  االنفتاح على املحيطمخبر بحث في اإلنتاج العلمي و  ألحسنوالتكنولوجيا 
 شروط الترشح:

إنتاج إشعاع و للمخابر الذين يتميزون بالوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا جائزة تسند ال
، في القطاعات موضوع الرابط أعاله انفتاح على املحيطو  ابتكارات تكنولوجيةو علمية  إبداعاتو 

 .سابقاوالذين لم يتحّصلوا على الجائزة 

 :الترشح ملف
يرى  التي واإلثبات الدعم قئوثا كّل املذكورة في استمارة الترشح و  الوثائق على الترّشح ملّف  يحتوي 

 .تقديمها في رئيس املخبر فائدة

 امللف تقييم
 جهة التقييم:

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

 :الترشحات تقييم معايير
 في ترتيب الترشحات التالية ضوابطوالعايير املإلى لجنة تقييم الترشحات لنيل الجائزة  تستند

 :2020ديسمبر  31إلى غاية  2011 جانفي 01تراوحة بين الفترة امل عمال املنجزة خالللل 

 الجوانب التنظيمية والعملية للمخبر، -

 ،لفريق البحث (H.index)مؤشر هيرش معدل  -

https://goo.gl/r6Qtty


ت العلمية ال املنشورة باملجو  وأهدافه أنشطة املخبرب املرتبطة مباشرة املقاالت العلمية -
من   ( Auteur correspondant)والتي يكون فيها املودع  (impact Factor)عامل تأثير  ذات

 أعضاء فريق بحث املخبر املترشح،

 ،املخبرأعضاء املودعة من قبل الكتب العلمية  -

 التي تمت مناقشتها،تأطير أطروحات الدكتوراه  -

 مستوى عال، علىإنجاز مهام خبرات  -

 ،اا أو دوليّ يالبراءات املسجلة أو املستغلة وطن -

 ،مؤسسات صناعية مجددة إحداثي املساهمة ف -

  وطنية ودولية في إطار برامج تنافسية، إنجاز مشاريع بحثإدارة و  -

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

 .تظاهرات علمية تنظيم -

 الترشحات تقديم

 الترشح: في الراغبين على
 تروني التالي:الترشح على الرابط االلك استمارة تعمير  

https://forms.gle/d1Ko3SSgYNtqBD8e6 

 .2120 جويلية 02يوم وذلك في أجل أقصاه 

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

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

 

 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/d1Ko3SSgYNtqBD8e6
mailto:prix.recherche.tunisie@gmail.com

