
 
 
 

الخدمات والدراسات  مصلحة )ة( رئيس  المنصب  

العلمي  قسمال )ة(رئيس   الرئيس المباشر  

 

  مهام المنصب

  ؛توفير مختلف الخدمات التقنية )التقطير، االستخالص، التجفيف...(ضمان 

  ؛نتاج النباتات الطبية والعطريةدراسات الخبرة على مستوى سلسلة إنجاز إتتبع 

  ؛برامج التكوينوتتبع إعداد  

 ؛تنسيق عمل الفريق العلمي في إطار مشاريع البحث 

 شهاد لمختبرات الوكالةلف شهادة البيولوجيا واإلتحضير وتتبع م. 

 

 المؤهالت المطلوبة 

 ؛اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بالخدمات والدراسات المقدمة من طرف الوكالة  

  ؛دراسات الجدوى ذات الصلة بمشاريع النباتات الطبية والعطريةالتمكن من تقنيات وأدوات صياغة  

 ؛القدرة على تصور وتنفيذ أدوات القيادة وبناء المؤشرات 

 ؛تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة لالتمكن من استعما 

 ؛القدرة على التنظيم والتأطير  

 حسن التواصل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ومشاريع البحثتدبير البرامج  مصلحة )ة( رئيس  المنصب  

العلمي  قسم ال )ة(رئيس   الرئيس المباشر  

 

  مهام المنصب

 ؛إنجاز البرمجة اإلدارية والمالية للمشاريع 

 ؛البرامج ومشاريع البحث العلمي وتنسيق إنجاز تنفيذ 

 ؛بناء وتطوير شبكة الشركاء 

  والتقييم؛تصميم وقيادة المشاريع ووضع أنظمة التتبع 

  ؛في تحضير االجتماعات التقنية وتنسيقهاالمشاركة 

 .المشاركة في تحضير اجتماعات المجلس العلمي 

 

 المؤهالت المطلوبة 

  اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بتدبير المشاريع ذات الصلة بتطوير البحث العلمي في مجال النباتات الطبية

   ؛والعطرية

  ؛وتنفيذ مشاريع البحث في مجال النباتات الطبية والعطريةالتمكن من تقنيات وأدوات صياغة   

  ؛مشاريع البحثتتبع والتنسيق بين المتدخلين في القدرة على 

 ؛القدرة على تصور وتنفيذ أدوات القيادة وبناء المؤشرات 

 ؛تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة لالتمكن من استعما 

 ؛القدرة على التنظيم والتأطير 

  التواصلحسن.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

الشراكة، والتعاون والتنمية مصلحة )ة( رئيس  المنصب  

الشراكةقسم  )ة( رئيس  الرئيس المباشر 

 

  مهام المنصب

  ،؛ التشاور، التفاوض...التأسيس لحوار بين الشركاء في أفق خلق نواة حقيقية للشراكة من أجل التدبير المشترك 

  ؛األساسيين استهداف تحديد الشركاءالعمل على  

  المساهمة في تطوير وتتبع مختلف الشراكات العلمية مع مراكز البحث التطبيقية والهيئات المانحة ومختلف الوحدات

 ؛الصناعية

 ؛التفاوض بشأن مضمون ومحاور برامج الشراكة  

 ؛السهر على وضع االتفاقيات وتتبع تقييمها  

  ؛لمنتجي النباتات الطبية والعطريةالسهر على إنشاء اتحادات والتشاور لخلق شبكة 

 من أجل إنجاز مشاريعها.ومواكبتها  تنشيط، تعبئة وتوفير الدعم التقني للتنظيمات المهنية  

 

 المؤهالت المطلوبة 

 المهنية  والخاصة والتنظيماتالعامة  مراكز البحث والجامعات اإللمام بالتشريعات والمساطر المتعلقة بالشراكة مع

 ؛ي مجال النباتات الطبية والعطريةالعاملة ف الوطنية والدولية الهيئاتومختلف 

 ؛القدرة على تدبير مشاريع الشراكة  

 ؛القدرة على تصور وتنفيذ أدوات القيادة وبناء المؤشرات 

 ؛تكنولوجيا المعلومات والتواصل الحديثة لالتمكن من استعما 

 ؛القدرة على التنظيم والتأطير  

 حسن التواصل. 

 

 

 

 

 

 

 


