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  2014 أفریل 04 تونس في                               الجمھوریة التونسیة                                                                       
                            وزارة الفالحة            

    مؤسسة البحث والتعلیم  العالي الفالحي
 

 

  
  
  

  لتقریر حول جلسة عم

 

  حول تكوین شبكة للتجدید وتثمین البحث :الموضوع

  2014أفریل  03 :التاریخ

  مؤسسة البحث والتعلیم العالي الفالحي :المكان

  قائمة الحضور: المصاحیب 

  
 والتعریف بها في إطار العمل على تطویر اآللیات واألسالیب الكفیلة بتحسین طرق تثمین نتائج البحث

تقیات التي تنظمها المؤسسة أو معاهد ومراكز البحث ومؤسسات التعلیم العالي وحسن برمجة الورشات والمل
، انعقدت بمقر المؤسسة جلسة عمل في الغرض خصصت لمناقشة مشروع إحداث الراجعة لها بالنظر الفالحي

  .شبكة للتجدید وتثمین البحث
دات العلمیة والتقنیة والربط بین هذا وقد افتتح الجلسة المذكورة السید أنیس بن ریانة مدیر توزیع المستج
  :البحث واإلرشاد مرحبا بالحضور ومذكرا بجدول األعمال والمتضمن النقاط التالیة

 التصورات المتعلقة بإحداث هذه الشبكة. 
 دور الشبكة في تحدید أفكار المشاریع المجددة التي یمكن توظیفها في مستوى محاضن المؤسسات. 
 وتقاسم المعلومات المتعلقة بالتظاهرات العلمیة جهویا ووطنیا ودولیا دور الشبكة في التنسیق ونشر. 

  :ثم تم فتح باب النقاش لتتمحور التدخالت حول           

  نوه الحضور بأهمیة هذه المبادرة وما یمكن أن تقوم به هذه الشبكة من تفعیل لدور وحدات تثمین
 .بحثنتائج البحث الموجودة حالیا بالعدید من مؤسسات ال

  ففي غیابهما الیمكن الحدیث عن استغالل  لنتائج األولویات اعتبار تثمین نتائج البحث ونشرها من
 .البحث 
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  وراء كل بحث باحث(إن تثمین نتائج البحث هو تثمین لدور الباحث( 
 تثمین نتائج البحث هو آلیة النفتاح مؤسسات البحث على المحیط االقتصادي واالجتماعي. 
  ضرورة تفعیل دور وحدات تثمین البحث الموجودة بمؤسسات البحث ودعمها بالموارد المادیة الالزمة

 .بما یمكنها من القیام بمهامها
  ضرورة التحسیس بأهمیة ثقافة بعث المؤسسات داخل فضاءات التعلیم العالي الفالحي. 
 نتائج البحوث(ددة رصد أهم مشاریع التخرج التي یمكن أن تكون أفكار لبعث مؤسسات مج.( 

ثرو        :النقاش تم االتفاق على إ

 .شبكة للتجدید وتثمین البحث بمقتضى مقرر یحدد تركیبتها ومهامها وطرق عملها تحدث  )1

 :تتولى الشبكة المذكورة أعاله العمل على  )2

 دعم وتطویر قدرات االتصال صلب هیاكل البحث ووحدات التثمین من خالل دورات تكوینیة. 
 لى إرساء ثقافة نشر وتقاسم المعلومة داخل منظومة البحث والتعلیم العالي الفالحيالعمل ع. 
 دعم وتطویر عالقة التكامل بین البحث واإلرشاد. 

 تحسیس الباحثین بأهمیة الملكیة الفكریة. 

بالبرمجة  تتولى الشبكة المشاركة في تحضیر المیزانیة السنویة من خالل تقدیم تقریر موحد لكافة المؤسسات یتعلق )3
   .المسبقة للتظاهرات والملتقیات والندوات الوطنیة والدولیة واألیام المفتوحة والمدارس وتكالیف تنفیذها

 إعداد دلیل لنتائج البحث القابلة للتثمین )4
  

د إدارة توزیع المستجدات العلمیة والتقنیة والربط بین البحث واإلرشا دّ كما تم توزیع دلیل المؤسسات قصد اثرائھ وم
  . بالمقترحات

   .بعد الزوال والنصف الواحدةورفعت الجلسة على الساعة 

  مقّرر الجلسة  جمال بنرباح   

                                                                        


