
 

 
 إلاعالن عن فتح باب الترشح

 لنيل الجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوحيا

 0202لسنة  ألحسن باحث أو مخترع ثونس ي
 

واملخعلق   ) https://goo.gl/r6Qtty) 2002فيفسي  22املؤزخ في  2002لسىت  894عمــال باألمس عدد 

 :الخاليت القطاعاث في الىطىيت للبحث العلمي والخنىىلىحيا جائصةالبئحدار 

 واملعلىماث، الاجصال جنىىلىحياث 

 املخجددة، والطاقاث باملاء املخعلقت البيئت جنىىلىحياث 

 والصىاعت والبيئت والفالحت بالصّحت بالخصىص املخعلقت البيىجنىىلىحيا. 

الىطىيت للبحث جائــصة الالترشحاث لىيل ب باعً فخح البحث العلمي حعلً وشازة الخعليم العالي و 

  لــــ : 2020لسىت  العلمي والخنىىلىحيا

 مقيم في ثونسثونس ي باحث أو مخترع  أحسن، 

 مقيم في الخارجثونس ي باحث أو مخترع  أحسن. 

 صزوط الترشح:

مين أو املخترعين الخىوسيين املقيللباحثين الىطىيت للبحث العلمي والخنىىلىحيا جائصة الحسىد 

لهم و  الرًً ًخميزون بئهخاج أو إبداعاث علميت أو ابخهازاث جنىىلىحيتو املقيمين بالخازج  أوبخىوس 

 سابقا.لوا على الجائزة املذكورة ولم يتحص  ، 81  (H.index)مؤصز هيرش 

 :الترشح ملف

  ًحخىي 
ّ

ح ملف
ّ

 :الخاليت الىزائق على الترش

 لعلميت للمترشحمدي جميز املسيرة ا جبرش زسالت، 

 الخالي إلالنتروويحسب ألاهمىذج املضمً بالسابط  للمترشح الراجيت السيرة : 

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

usp=sharingiew? 

 امليضىزة، العلميت للمقاالث زقميت وسخت 

 الادتراع، بساءاث حسجيل صهاداث مًزقميت  وسخت 

 ح ًسي  التي والازباث الدعم قئوزا مل
ّ

 .جقدًمها في دةئفا املترش

 
 

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


 ثقييم امللف

 حهة التقييم:

فيفسي  22املؤزخ في ألامس مً  4الفصل جسليبتها  ًضبطلجىت مً قبل وجسجيبها الترشحاث  ًخم جقييم

2002. 

  :الترشحات ثقييم معايير

 :املعاًير والضىابط الخاليت في جسجيب الترشحاثإلى لجىت جقييم الترشحاث لىيل الجائصة  حسدىد

 ،(H.index)مؤصس هيرش  -

في مجال ادخصاص املترشح باملجالث العلميت ذاث عامل العلميت امليضىزاث  -

باحث وبصفخه  (Auteur correspondant) صفخهب ملترشحامً قبل  املىدعتو  جأزير

 ، Co -auteurs مضازك

 ،وضس النخب العلميت -

 التي جمذ مىاقضتها،جأطير أطسوحاث الدلخىزاه  -

 مسخىي عال، علىإهجاش مهام دبراث  -

 ،اا أو دوليّ يالبراءاث املسجلت أو املسخغلت وطى -

 ،مؤسساث صىاعيت مجددة إحداراملساهمت في  -

  ،وطىيت ودوليت في إطاز بسامج جىافسيت يع بحثإهجاش مضاز إدازة و  -

 أو مؤسساث عامليت ذاث مصداقيت،وطىيت الحصىل على حىائص علميت مً مىظماث  -

 جظاهساث علميت. جىظيم -

 الترشحات ثقديم

 الترشح: في الزاغبين على

  على السابط الالنترووي الخالي: 0208حويلية  20ه في أحل أقصا الترشح اسخمازةحعمير 

https://forms.gle/b9s4vfegU1xM27Ac6 

 د إلالنترووي  للبحث العلمي العامة إلادارةإلى ملّفاتهم مً زقميت  وسخت ازسال عبر البًر

prix.recherche.tunisie@gmail.com،  

 ال يتم النظز فيها. أو املنقوصة هذا وثجدر إلاصارة إلى أن امللفات الواردة بعد آلاحال 
 

 بـــــ الاثصال يمكن املعلومات من مزيد على للحصول 

 )إدارة البرامج والضزاكة العلمية (العلمي  للبحث العامة إلادارة

 18 115 158 الهاثف:

 prix.recherche.tunisie@gmail.comالبريد إلالكتروني: 
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