إعالن
تعلن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن فتح ابب الرتشح لنيل اجلائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا
بعنوان سنة  2017يف القطاعات التالية:
 تكنولوجيات االتصال واملعلومات، تكنولوجيات البيئة املتعلقة ابملاء والطاقات املتجددة،ابلصحة والفالحة والبيئة والصناعة.
 البيوتكنولوجيا املتعلقة ابخلصوصّ

 ابلنسبة للجائزة اخلاصة ابلباحثني واملبدعني ومؤسسات البحث
تسند اجلائزة فرداي أو مجاعيا للذين يتميزون إببداعات علمية أو ابتكارات تكنولوجية.
وحيتوي ملف الرتشح على الواثئق التالية:
 نسخة ممضاة من استمارة ترشح يتم استيفاء بياانهتا عرب الرابط اإللكرتوين: رسالة تربز دوافع الرتشح، السرية الذاتية للمرتشح أو السري الذاتية ألعضاء اجلهة املرتشحة،نسخة رقمية لألعمال العلمية املنشورة،نسخة من شهادات تسجيل براءات االخرتاع،-وكل واثئق الدعم واالثبات اليت يرى املرتشح فائدة يف تقدميها.

1

إستمارة1

وسيتمّ اعتماد املقاييس والضوابط التالية يف ترتيب الرتشّحات:
عنصر اإلضافة العلمية والتكنولوجية لإلبداع واالبتكار،التأثريات الصناعية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية لألعمال العلمية والتكنولوجية واالبتكارات،املردود العلمي والتكنولوجي،-كيفية تقدمي ملف الرتشح.

 ابلنسبة جلائزة أحسن شهادة دكتوراه
ميكن لكل متحصل على شهادة الدكتوراه للسنة اجلامعية  2016-2015الرتشح شريطة:
أن يكون موضوع األطروحة له عالقة إبحدى القطاعات املعنية ابجلائزة املذكورة أعاله،أن تتضمن شهادة الدكتوراه املتحصل عليها مالحظة مشرف جدا.وحيتوي ملف الرتشح على الواثئق التالية:
 -نسخة ممضاة من استمارة ترشح يتم استيفاء بياانهتا عرب الرابط اإللكرتوين:

إستمارة2

  03رسائل دعم )على أقصى تقدير( من قبل شخصيات علمية وطنية ودولية تربز القيمة العلميةوالتكنولوجية لألطروحة،
السرية الذاتية للمرتشح،نسخة من شهادة الدكتوراه،نسخة من تقرير جلنة مناقشة األطروحة،وكل واثئق الدعم واالثبات اليت يرى املرتشح فائدة يف تقدميها.وتعتمد املقاييس التالية يف ترتيب الرتشحات:
الطابع اجملدد واملتميز لألطروحة،اجلوانب امليدانية والتطبيقية لألطروحة وأمهية نتائجها على مستوى التجديد والتطوير،قائمة املنشورات العلمية الناجتة عن األطروحة وجودهتا،كيفية تقدمي ملف الرتشح.2

 فعلى الراغبني يف الرتشح إيداع مل ّفاهتم ،املرفقة ابلواثئق املطلوبة وبنسخة ممضاة من استمارة
الرتشح ،مباشرة ابإلدارة العامة للبحث العلمي مبقر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الكائن

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  50شارع حممد اخلامس  1002تونس ،وذلك يف أجل أقصاه:
يوم  09جوان ( 2017الساعة )16:00
للحصول على مزيد من املعلومات ميكن االتصال ابإلدارة العامة للبحث العلمي
(إدارة الربامج والشراكة العلمية) -اهلاتف-71835351 :أو على الربيد اإللكرتوين:
prix2017.recherche@gmail.com
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