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اﻟﺴٍـذاث واﻟﺴـﺎدة :
 رؤسﺎء اﻟجﺎهعﺎث
 اﻟوذٌرٌي اﻟعﺎهٍّي ﻟوؤسﺴﺎث اﻟبحث اﻟعلوً
 عوذاء وهذٌري هؤسﺴﺎث اﻟخعلٍن اﻟعﺎﻟً واﻟبحث

اﻟوﻮضـﻮع  :تشَايح تشدٛغ انثاحث ٍٛانشثاٌ  ،نسُح 2012

تؼتضو ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثحث انؼهً ٙئصذاس عهة تششحاخ نفائذج انغهثح انز ٍٚتًتؼٕا
تًُحح "بﺎحث شﺎب" خالل سُح ٔ 2011نى ٚستٕفٕا حمٓى فٓٛا ( 3يشاخ) ٔ ،رنك لصذ
تمذٚى يهف تششح نتدذٚذ اﻟحصﻮل على "هٌحت بﺎحث شﺎب" ف ٙئعاس "برًﺎهج حشجٍع
اﻟبﺎحثٍي اﻟشبﺎى" ﻓً دورحه ﻟﺴٌت .2012
نزا  ،فاٌ كافح انغهثح انًؼُ ٍٛٛيذػٌٕٔ :
 سحب اسخوﺎرة اﻟخرشح يٍ يٕلغ انٕاب ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثحث انؼهًٙ
(ٔ )www.mes.tnتؼًٛشْا تكم دلح ثى ايضائٓا يٍ كافح األعشاف (أ٘ ئيضاء
َالص ٚؼتثش انتششح الغٛا)،
 اسفاق استًاسج انتششح تانٕثائك انتانٛح :
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َ .1سخح يٍ تغالح انتؼشٚف انٕعُٛح
َ .2سخح يٍ شٓادج انتسدٛم ف ٙيشحهح انذكتٕساِ نسُح 2012-2011
 .3تمشٚش سش٘ يٍ سئٛس يخثش أٔ ٔحذج انثحث انز٘ ُٚتً ٙئن ّٛانغانة حٕل
َشاعّ خالل سُح 2011
 .4ظشفاٌ يتُثشاٌ ٚحًالٌ ػُٕاٌ انغانة انًتششح
َ .5سخح يٍ اإلَتاج انؼهً ٙﻟﺴٌت 3122
 ئػذاد يهف انتششح (ئستًاسج انتششح  +انٕثائك) فً ٙﺴخخٍي إثٌٍي ٔئسسانّ ئنٗ:
وزارة اﻟخعلٍن اﻟعﺎﻟً واﻟبحث اﻟعلوً
(اإلدارة اﻟعﺎهت ﻟلبحث اﻟعلوً)
شﺎرع أوالد حفﻮز  2141حﻮًﺲ
ػهًا تأٌ آخش أخم إلسسال انًهفاخ حذد ٌﻮم اﻟﺴبج  42دٌﺴوبر ٚٔ 2011ؼتًذ فْ ٙزا ػهٗ
تاسٚخ اإلٚذاع تًكتة انثشٚذ أٔ انتسدٛم تًكتة انضثظ انًشكض٘ تانٕصاسج .يغ انًالحظح أٌ
يهفاخ انتششح انت ٙال تستدٛة نششٔط انًشاسكح  ،أٔ انٕاسدج تؼذ اَمضاء اٜخال انًحذدج ال
تإخز تؼ ٍٛاالػتثاس.
ٔنًضٚذ يٍ انًؼهٕياخ ٔانتٕضٛحاخ حٕل ْزا انثشَايح ف ٙدٔستّ نسُح ًٚ ،2012كٍ
االتصال تاإلداسج انؼايح نهثحث انؼهً ٙػٍ عشٚك انٓاتف (.)12 248 231
ٔٚذػٗ انسٛذاخ ٔانسادج سؤساء اندايؼاخ ٔانًذٚش ٍٚانؼايّ ٍٛنًإسساخ انثحث انؼهًٙ
ٔػًذاء ٔيذٚش٘ يإسساخ انتؼهٛى انؼانٔ ٙانثحث ئنٗ ضًاٌ َشش ْزا اإلػالٌ ٔتٕصٚؼّ ػهٗ
أٔسغ َغاق يًكٍ ٔخاصح نذٖ انًخاتش ٔٔحذاخ انثحث تانًإسساخ انشاخؼح ئنٓٛى تانُظش.
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