
 

 
 

 

 إلاعالن عن فخح باب الترشح

 لنيل الجائزة الوطنيت للبحث العلمي والخكنولوجيا

 0202دكخوراه وطنيت لسنت  أطروحت جائزة أحسن

 
الىطىيت جائشة الواملخعلق بئحذاث  2002فيفزي  22املؤرخ في  2002لسىت  894عمــال باألمز عذد 

 :الخاليت القطاعاث في للبحث العلمي والخكىىلىجيا

 واملعلىماث، الاجصال جكىىلىجياث 

 املخجذدة، والطاقاث باملاء املخعلقت البيئت جكىىلىجياث 

 والصىاعت والبيئت والفالحت بالصّحت بالخصىص املخعلقت البيىجكىىلىجيا. 

الىطىيت للبحث جائــشة الالترشحاث لىيل  باب عً فخحالبحث العلمي حعلً وسارة الخعليم العالي و 

 .2020لسنت  دكخوراه وطنيت أطروحت ألحسً ىجياوالخكىىلالعلمي 

 شروط الترشح:

 أن: شزيطتالجائشة لهذه  الترشح 0202 دالل سىت الذكخىراه شهادة على مخحّصل لكل ًمكً

  0202سىت  داللًكىن جاريخ مىاقشت ألاطزوحت، 

  أعاله، املذكىر  املحذدة باألمز القطاعاث بئحذي عالقت له ألاطزوحت مىضىع ًكىن 

  جذا مشّزف مالحظت عليها املخحصل الذكخىراه ادةهش ًجخضّم. 

 :الترشح ملف

  ًحخىي 
ّ

ح ملف
ّ

 :الخاليت قئالىثا على الترش

  03 والخكىىلىجيت العلميت القيمتالخميز و  جبرس علميت شخصياث قبل مً دعم لرسائ 

 لألطزوحت،

 للمترشح، الذاجيت السيرة 

 الذكخىراه، شهادة مً وسخت 

  كخىراهذت المً أطزوحرقميت وسخت، 

 قائمت في امليشىراث العلميت ووسخ رقميت منها، 

  ح ًزي  التي وإلاثباث الذعم قئوثا وكّل
ّ

 .جقذًمها في ذةئفا املترش



 مقاييس جقييم امللف

 :الترشحاث جرجيب في الخاليت املقاييس حعخمد

 لألطزوحت، واملخميز املجذد الطابع 

 والخطىيز، ذًذالخج خىي مس ىعل جهائهخا هميتأو  لألطزوحت الخطبيقيت الجىاهب 

 املىدعت مً  جلكمع ألادذ بعين الاعخبار  ألاطزوحت عً الىاججت العلميت امليشىراث قائمت

طالب الذكخىراه في ميشىراث ًكىن فيها  02لى ألاقل ع) في امليشىراث هوجزجيب املترشحقبل 

  (،زجبت ألاديرةواملؤطز في امل ألاولى زجبتامل

   حت بخىوس،ألاطزو  مًت هام وسبتأن ًخم اهجاس 

 الترشح ملف جقذًم كيفيت. 

 الترشحاث جقديم

 :الترشح في الراغبين على

على الزابط الالكترووي  0201 يليتجو  20 يوم أقصاه أجل فيالترشح  اسخمارة حعمير

  الخالي:

 NCAhttps://forms.gle/bwncxtyNgjzcjF 

 رقميت مً ملّفاتهم  وسخت إرسال (Format PDF)  عبر يلبحث العلمل العامت ةإلادار إلى 

ذ إلالكترووي   ،prix.recherche.tunisie@gmail.comالبًر

 
 بـــــ الاجصال يمكن املعلوماث من مزيد على للحصول 

 )إدارة البرامج والشراكت العلميت ( العلمي حثللب العامت إلادارة

 11 553 531 الهاجف:

 prix.recherche.tunisie@gmail.comلبريد إلالكتروني: ا
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