اإعا عن فتح باب الترشح
لنيل الجائزة الوطني للبح العلمي والتكنولوجيا
أحسن باح أو مخترع تونس ي
تعلن و ا التعلي العالي والبح العلمي عن فت باب التڇ حا لنيل الجائــز الوطني للبح
في  27فيف
العلمي والتكنولوجيا فياميادين امنصوص عليها باأم امح ث للجائز وام
2ةة ، (https://goo.gl/r6Qtty(2وستسن ـ:
 جائزة أحس باح أو مخترع تونس ي مقي في تونس، وجائزة أحس باح أو مخترع تونس ي مقي في الخا ،شروط الترشح:
تسن الجائز الوطني للبح العلمي والتكنولوجيا للباحثينأو امختڇعي التونسيي امقيمي
بتونس أو امقيمي بالخا وال ين يتميڈو بإنتا أو ب اعا علمي أو ابتكا ا تكنولوجي  ،ول
يتحصلوا عل الجائز ام كو خا الخمس سنوا الفا ط ب
ملف الترشح:
يحتويملفالتڇ حعلىالوثائقالتالي :
 سال تبڇ دوافعالتڇ ح،
 السيڇ ال اتي للمتڇ ح،
 ن خ قمي لأعماالعلمي امنشو ،
 ن خ منشهاداتت جيلبڇاءاتااختڇاع،
 وكلوثائقال عموااثباتالتييڇىامتڇ حفائ فيتق يمها.
تقيي املف
جه التقيي :
يت تقييمالتڇ حا وت تيبها من قبل لجن يضبطتڇكيبتها الفصل  8من اأم ام
2ةة2ب

في  27فيف

معاييرتقييمالترشحا :
تستن لجن تقيي التڇ حا لنيل الجائز ل امعاييڇ والضوابط التالي في ت تي التڇ حا :
 ام دود العلمي والتكنولوجي للباح من:
 منشو ا علمي  ،ويعتم له ا الغ ض صنف امجا العلمي التي نش فيها
اأعما البحثي وعامل التأثيڇ )(impact Factorو تب الباح في توقيع اأعما
امنشو )،(corresponding Author
 امساهم في تكوين الق ا البش ي  :التأطيڇببب،
 اابتكا واإب اع،
 التأثيڇاتالصناعي وااقتصادي والبيئي وااجتماعي لأعماالعلمي والتكنولوجي واابتكا
ا ،
 كيفي تق يمملفالتڇ حب
تق ي الترشحا
علىالراغبينفيالترشح:
 تعمييڇستما التڇ ح عل ال ابط االكتڇوني التاليhttps://bit.ly/2w3KZUf:
و ل في أجل أقصاه يوم ة 2جوا 9تة2ب
أو
السريع
)ن خ و قي ون خ قمي (بالبري
 ي اعملفاته
مباشرةباإدا ةالعام للبح العلمي بمق و ا التعليمالعاليوالبحثالعلميالكائنبـ 50
شا عمحم الخامس  1002تونس،و لكفيأجأقصاهيوم 24جوا 9تة2على الساع
ةة6:تب
ه ا وتج اإشا ة إلى أ املفا الوا دة بع اآجال ا يتم النظر فيها.
للحصولعلىمزيدمنالمعلوماتيمكنااتصالبـ ـ ـ
اإدارةالعامةللبحثالعلمي ) إدارة البرامج والشراكة العلمية(
الهاتف71 835 351 :
البريد اإلكترونيprix.recherche.tunisie@gmail.com :

