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 وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد البحري       

 

 الوطينفتح باب الرتشحات للمنتمني للمعهد  البحري والصيد املائية واملوارد الفالحة وزارة تعتزم
 "بتونس الزراعية للبحوث الوطين املعهد " عام مدير خطة يف شغور سدلبتونس  الزراعية للبحوث

 :طبقا للشروط التالية
( 30) ثالث منذ رتب معادلة أو فالحي عال تعليم أستاذ رتبة على متحصالاملرتشح  يكون أن

 على جيب ذلك، على وعالوة. عهدللم العلمي اجملال مع يتناسب إختصاص يف األقل على سنوات
 :لديه تكون أن املرتشح

 ،عهدامل بإختصاص عالقة ذات ميادين يف علمية ةءكفا -
  ،حبث مشاريع لبعث والدويل الوطين التمويل استقطاب على قدرة -
 ودولية، وطنية حبوث مراكز مع والشراكة التعاون جمال يف خربة -

 وتنسيقها، حبث ومشاريع حبث هياكل وأ حبث فرق يف التصرف يف جتربة -
 واإلجتماعي، اإلقتصادي احمليط مع بالشراكة تنموية حبوث إجناز يف مسامهة -
 ،تسيريها وطرق فالحيال البحث مؤسسات تنظيم جمال يف دراية -
 ، ( ... املعلومة يصالا ،أجنبية لغات اتقان) تصالاال يف كفاءة -
 إلسرتاجتية  العامة التوجهات  مع تناغما للمعهد مستقبلي مشروع و إسرتاتيجية رؤية لديه -

 على ة املعهدمكان ودعم التونسية الفالحة تطوير و الفالحي العايل التعليم و البحث منظومة
 .الدويل و الوطين املستوى

 

 كتبمب ترشحهم ملفات تقدمي أعاله املذكورة الشروط فيهم تتوفر والذين الرتشح يف الراغبني فعلى
 من عليها يكتب ، مغلقة ظروف يف البحري الصيد و املائية املوارد و  الفالحة لوزارة املركزي الضبط
 الربيد طريق عن أو"  بتونس الزراعية للبحوث الوطين املعهد عام مدير خلطة ترشح ملف"  اخلارج
 بإعتماد الغاية بدخول 5302أكتوبر 52  يوم أقصاه أجل يف الوصول مضمون الربيد أو السريع
 قبول تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل آليا يرفض. للوزارة املركزي الضبط مبكتب التضمني تاريخ

 . تالرتشحا
 :التالية الوثائق ترشح ملف كل يتضمن أن جيب

 



 

 اإلداري الملف إلى  بالنسبة -أ

 الوطنية، التعريف بطاقة من نسخة -
 ، البحري والصيد املائية واملوارد الفالحة وزير السيد باسم ترشح مطلب -
 .اخلدمات يف قائمة -

 
 إلى الملف العلمي بالنسبة  -ب

 املصاحب النموذج باعتماد اجملال يف العلمية أعماله أهم املرتشح ضمنها يربز مفصلة ذاتية سرية -
 بكافة وجوبا وإرفاقها ،والدي ميكن تنزيله من موقع الواب ملؤسسة البحث والتعليم العايل الفالحي

 ،...( البحث مشاريع التأطري، االخرتاع، براءات العلمية، النشريات يف قائمة) الالزمة الدعم وثائق

 . العلمية الشهائد من نسخة -

 للبحوث الوطين للمعهد الوطين املعهد آفاق خبصوص مستقبلية نظرة و إسرتاتيجية رؤية مشروع -
 كأقصى صفحات 30 يف ملخص) الفالحي العلمي البحث منظومة يف دوره و بتونس الزراعية

 .(حد
 

 املرتشحني تقييم منهجية
 البحث جمال يف خرباء من الغرض يف مكونة جلنة طرف من مرحلتني على املرتشحني انتقاء يتم

 ملفات فرز ألوىلا املرحلة يف يتم. للمعهد العلمي لساجمل من( 35) ممثلني و االدارة و العلمي
 دراسة  ثانية مرحلة يف تتم و. الالزمة الشروط فيها تتوفر ال اليت لفاتامل استبعاد و املرتشحني

 رؤيتهم  لتقدمي املرتشحني دعوة اللجنة تتوىل مث  اعاله املذكورة لجنةال طرف من اتامللف
 .اللجنة اعضاء مع نقاش اءجر ا و  للمعهد املستقبلي مشروعهم و اإلسرتاتيجية

على  النتائج حتال مث الشفوي عرضهم و ملفاهتم تقييم ضوء على املرتشحني ترتيب اللجنة تتوىل و
  .والصيد البحري املائية واملوارد الفالحة وزيرأنظار السيد 

 

 


