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برنامج منح الدكتوراه
2016-1999

خالل اللقاء مع الطالب الممنوحني في جامعة القديس يوسف للعام 2016-2015

تجــاوز العــدد اإلجمالــي لمنــح الدكتــوراه التــي قدمهــا "المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة" بالتعــاون
مــع جامعــات لبنانيــة وأجنبيــة ،بيــن العاميــن  1999و ،2015أربعمئــة وخمســين منحــة .فــي العــام
 ،1999بلــغ عــدد المنــح ســت عشــرة منحــة معظمهــا فــي جامعــات فرنســية بينمــا وصــل العــدد الــى
إحــدى وخمســين منحــة فــي العــام  .2015اســتفاد طــاب "الجامعــة اللبنانيــة" مــن الحصــة األكبــر
مــن المنــح بنســبة تتـراوح بيــن  40و 79فــي المئــة بيــن العاميــن  1999و .2015ومنــذ العــام -2014
 ،2015قـ ّـرر المجلــس إيقــاف العمــل ببرنامــج المنــح الخارجيــة نهائيـ ًا لصالــح اإلتفاقيــات الثنائيــة مــع
الجامعــات المحليــة وبعــض الجامعــات الفرنســية ،وعقــد المجلــس إتفاقيــات تمويــل مشــتركة لمنــح
الدكتــوراه مــع الجامعــات اللبنانيــة الكبــرى .تتــوزع المنــح بيــن اختصاصــات عــدة ومنهــا :العلــوم
البيئيــة والزراعيــة ،والعلــوم الطبيــة والبيولوجيــة ،والعلــوم الهندســية واألساســية مــع مبــادرات
المجلــس لدعــم البحــوث فــي علــوم اإلنســان والمجتمــع.
النشرة

هيئـة التحريـر
معين حمــزه
هدى أوبـري
تمارا الزين
مالك مكي

خالل اللقاء مع الطالب الممنوحني في الجامعة األمريكية في بريوت للعام 2016-2015

النشرة متوفرة على صفحة المجلس اإللكترونيةhttp://www.cnrs.edu.lb :
يرجى من الراغبين في الحصول على «نشرة البحث العلمي» التي يصدرها المجلس الوطني للبحوث العلمية تزويدە بعناوين البريد اإللكتروني لديهم ليتسنى مراسلتهم دوري ًا.
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تطور برنامج منح الدكتوراه منذ العام 1999
حرص «المجلس الوطني للبحوث العلمية» ،منذ إنشائه ،على دعم وتفعيل برنامج منح الدكتوراه بغية مساعدة الطالب اللبنانيين الراغبين
بمتابعة دراساتهم العليا ضمن رؤية المجلس وتوجهاته في بناء القدرات البحثية واألكاديمية في كافة المجاالت وخاص ًة تلك التي تتعلق
بالتحديات المجتمعية الملحة.
إعتمد المجلس ،ولسنوات طويلة ،على برنامج المنح الخارجية قبل إنشاء معاهد الدكتوراه في الجامعات اللبنانية من خالل اتفاقيات ثنائية
مع جامعات ومؤسسات أوروبية .و حينما سنحت الفرصة ،عقد المجلس ،باإلضافة إلى االتفاقيات الخارجية ،شراكات عدة مع جامعات محلية
لتمويل عدة أطروحات دكتوراه سنوي ًا.
ُأطلق مجدداً برنامج منح الدكتوراه ،في العام  ،1999بست عشرة منحة معظمها في جامعات فرنسية ،بينما بلغ عدد المنح إحدى وخمسين منحة
في العام  2015من خالل جميع إتفاقيات التعاون .تجاوز العدد اإلجمالي للمنح ،بين األعوام  1999و  ،2015األربعمئة وخمسين منحة (الرسم .)1
منح المجلس
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الرسم البياني  :1تطور عدد منح الدكتوراه سنوياً بين عامي  1999و .2015
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بالنسبة الى توزيع المنح بين طالب الجامعات اللبنانية منذ العام  ،1999يشير الرسم البياني الثاني الى ان طالب الجامعة اللبنانية شكلوا
النسبة األعلى من المستفيدين من منح المجلس اذ تراوحت نسبتهم بين  40و  79%على امتداد األعوام بين  1999و  .2015بينما توزعت
باقي النسب بين الجامعات اللبنانية الخاصة مثل «جامعة القديس يوسف» و «الجامعة األميركية في بيروت».
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أ-برامج تمويل منح الدكتوراه
أ 1-برامج منح الدكتوراه المشتركة مع الجامعات اللبنانية
عقد المجلس إتفاقيات تمويل مشتركة لمنح الدكتوراه مع الجامعات اللبنانية الكبرى :الجامعة اللبنانية ( ، )2009الجامعة االميركية في
بيروت ( ،)2012جامعة القديس يوسف ( ،)2013وجامعة الروح القدس-الكسليك ( .)2013وبطلب من «الجامعة األميركية في بيروت» ،وافق
المجلس ،في العام  ،2015على زيادة عدد المنح المشتركة مع األميركية ليبلغ  14منحة سنوي ًا .وفي العام  ،2015عقد المجلس إتفاقية تعاون
مع «جامعة بيروت العربية» وبدأ العمل بها في العام الجامعي  .2016-2015و في العام  ،2016وافق المجلس على عقد إتفاقية تمويل مشتركة
مع «الجامعة اللبنانية األميركية» لعدد من منح الدكتوراه إعتباراً من خريف العام  ،2016وعلى زيادة عدد المنح المشتركة مع «جامعة
القديس يوسف» من  8إلى  12منحة سنوي ًا بدءاً من العام ( 2017-2016الرسم البياني .)3

Awarded CNRS doctoral fellowship within local agreements

16

منح المجلس

قرر المجلس إيقاف العمل ببرنامج المنح الخارجية نهائي ًا منذ العام  2015-2014لصالح اإلتفاقيات الثنائية مع الجامعات
من جهة أخرىّ ،
المحلية و بعض الجامعات الفرنسية.
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الرسم البياني  :3تطور عدد منح الدكتوراه وفقاً لإلتفاقيات الثنائية المحلية منذ العام .2009

يستفيد من هذه الشراكات طالب الدكتوراه الذين يتابعون مشاريعهم في إحدى هذه الجامعات وفق الشروط المنصوص عليها ضمن االتفاقية
والشروط األساسية للمجلس .و ُيشترط على الطالب أن يتفرغ للعمل على بحث الدكتوراه المقرر من دون العمل في مجال آخر طيلة فترة إعداد
الدكتوراه على أال تتجاوز مدة المنحة ثالث سنوات كحد أقصى .يتم اختيار المرشحين وفق بنود االتفاقيات الموقعة مع الجامعات المعنية
والمعايير واألولويات التي حددها المجلس لهذا العام.
وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس يخصص سنويا عدداً من المنح لمراكز المجلس األربعة :المركز الوطني للجيوفيزياء ،المركز الوطني لعلوم
البحار ،المركز الوطني لإلستشعار عن بعد ،والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية .يمكن للعاملين في المجلس (متفرغين أو متعاقدين) ولغير العاملين
اإلستفادة من هذا البرنامج شرط أن يستوفوا جميع شروط المجلس.
مؤسسات علم ّية في الخارج
أ 2-برامج المنح المشتركة مع ّ
عقد المجلس إتفاقيات تعاون لتمويل مشترك لعدد من منح الدكتوراه مع :جامعة مونبيلييه ( )Université de Montpellier- UMفي
شأن مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل اإلدارة المستدامة للمياه والطاقة المتجددة منذ العام  ،2010جامعة ليتورال كوت دوبال
( )Université du Littoral Côte d’Opale- ULCOفي شأن مواضيع بيئية تتعلق بجودة الماء و الهواء منذ العام  ،2011برنامج آركوس
( )ARCUSالذي يضم جامعات ليل  )Lille 1( 1وفاالنسيين ( )Université de Valencienne et du Hainaut Cambrésis-UVHCوليتورال
كوت دوبال ( )ULCOوالوكالة الجامعية الفرنكوفونية ( )AUFفي شأن مواضيع تتعلق بالبيئة و الطاقة بدءاً من العام  .2015وعقد المجلس
إتفاقية مع جامعة باريس ديكارت ( )Université Paris-Descartesفي شأن مواضيع صحية وطبية ،و بدأ العمل بها في خريف  .2015وفي

03
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العام  ،2015تم تعديل إتفاقية المجلس مع جامعة مونبيلييه ( )UMلتنضم إليها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية ( )AUFلتمويل منحة إضافية في
مجال علوم اإلنسان والمجتمع.
تستفيد معظم الجامعات اللبنانية من هذه البرامج الثنائية إذ يتم تحضير مشاريع دكتوراه بين مختبرات محلية بتمويل من المجلس لمدة
ستة أشهر في السنة ،ومختبرات الجامعة الفرنسية بتمويل من الجامعة لمدة ستة أشهر في السنة.
في الجدول التالي ملخص عن االتفاقيات:
البرنامج (اإلتفاقية)

منح المجلس
04

CNRS-Liban
+Université du Littoral Côte d’Opale
CNRS-Liban
+Université de Montpellier

CNRS-Liban
+Université de Montpellier
+Agence Universitaire de la Francophonie

CNRS-Liban
+Agence Universitaire de la Francophonie
+Université du Littoral Côte d’Opale
+Université Lille 1
+Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
CNRS-Liban
+Université Paris-Descartes

CNRS-L/ ULCO
CNRS-L/UM
CNRS-L/UM/AUF
CNRS-L/ARCUS

CNRS-L/UPD

وباإلضافة إلى اإلتفاقيات المبينة أعاله ،عقد المجلس شراكات أخرى مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية ،المعهد الفرنسي لبحوث إستثمار
البحار ( ،)Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer- IFREMERو المدرسة الوطنية للجسور والطرق
( .)Ecole Nationale des Ponts et Chaussées- ENPCتوقف العمل ببعض اإلتفاقيات أو أعيد صياغة المساهمة في التمويل كما يظهر في
الرسم التالي (رقم  .)4بلغ العدد اإلجمالي للمنح الممولة عبر هذه اإلتفاقيات ستين منحة بين الفترة الممتدة من  1999حتى .2015

توقيع إتفاقية التعاون بني المجلس وجامعة مونبولي�يه والوكالة الجامعية الفرنكوفونية
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Awarded CNRS doctoral fellowship within non Lebanese agreements
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الرسم البياني  :4منح الدكتوراه وفقاً لإلتفاقيات الثنائية مع الخارج بين عامي  2008و .2015

ب-توزيع المنح بين الجامعات اللبنانية ووفق اإلختصاصات

تتوزع المنح سنوي ًا بين جميع شراكات المجلس و يستفيد منها خريجو معظم الجامعات اللبنانية .ترتبط النسب باإلتفاقيات الموقعة كما يظهر
في الرسم البياني رقم ( )5الذي يلخص توزيع جميع المنح (جديدة و ُمجددة) للعام .2016-2015
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الرسم البياني  :5توزيع منح الدكتوراه (الجديدة و المجددة) للعام  2016-2015بين مختلف الشراكات المحلية و الفرنسية.

تو ّفر االتفاقيات ،التي عقدها المجلس مع الخارج ،منح ًا إضافية للجامعات في لبنان من خارج اإلتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع المجلس.
فعلى سبيل المثال ،تستفيد حالي ًا الجامعة اللبنانية من  39منحة منها  25ضمن اإلتفاقية بين المجلس و الجامعة و  14منحة ممولة من برامج
المجلس الخارجية (الرسم البياني  .)6وعليه تستفيد الجامعات المحلية من هذه البرامج من دون أن يترتب عليها أي مساهمة مالية.
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الرسم البياني  :6اإلستفادة الفعلية من شراكات المجلس على صعيد عدد منح الدكتوراه الحالية للعام .2016-2015

أما يف ما يتعلق بتوزيع املنح بني مختلف املجاالت العلمية ،فتجدر اإلشارة ،وفق الرسم البياين السابع ،إىل أن النسب متقاربة بني العلوم البيئية
والزراعية من جهة ،والعلوم الطبية و البيولوجية من جهة أخرى .وتحظى العلوم الهندسية واألساسية بالنسبة األكرب يف ظل نقص ملحوظ يف علوم
اإلنسان و املجتمع بالرغم من مبادرات املجلس لدعم البحوث يف هذا الحقل منذ العام .2002
06

Distribution of
2015-2016
Distribution
ofthe
the115
115ongoing
ongoingfellowships/field
fellowships/field
2015-2016
Human and
Social Sciences, 11
10%

Environmental and
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21%
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10%
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Basic and Engineering Sciences, 50
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Human and Social Sciences, 11

Basic and
Engineering Sciences, 50
44%
الرسم البياني  :7توزيع منح الدكتوراه الحالية (الجديدة و المجددة) للعام  2016-2015بين مختلف اإلختصاصات.

Biological and
Medical Sciences, 30
26%
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ج -برنامج منح الدكتوراه للعام 2017-2016
استنادا الى نتائج البرنامج في السنوات الماضية ،وإلى تحديثات سياسة دعم اإلبتكار التي يعتمدها المجلس ،يهدف برنامج منح الدكتوراه،
في سنته الثامنة والثالثين ،إلى العمل على ربط منح الدكتوراه باألولويات البحثية التي حددها المجلس لهذا العام و خاصة تلك المرتبطة
بحاجات مجتمعية ملحة مع التشديد على علوم اإلنسان و المجتمع ،وعلى تشجيع مشاريع الدكتوراه ذات الطابع التطبيقي بغية تحفيز اإلبتكار
والتطوير .لذا أدخل البرنامج لهذا العام بعض التعديالت في ما يخص الشروط و المعايير المتبعة لتقييم المرشحين ومواضيع األطروحات.
ج 1-.شروط الترشيح

باإلضافة إلى المؤهالت المذكورة أعاله ،تخضع منح المجلس للشروط التالية:
- 4ال يمكن للمستفيد من منح المجلس ،االستفادة من منحة إضافية أو أي مصدر تمويل آخر خارج إطار إتفاقيات المجلس.
- 5تُعطى المنحة للمرشحين في سنتهم األولى أو الثانية من الدكتوراه.
- 6في حال ّ
َ
ْ
ويتوجب عليه إعادة جميع المبالغ
أخل المستفيد بااللتزامات أو بشروط ونظام برنامج المنح المعتمد في المجلس ،تُوقف المنحة
ّ
ا ّلتي سبق وتلقّاها من المجلس.
- 7ال تقبل الطلبات إ ّال إذا كانت مكتملة المستندات ومستوفية كافة الشروط.
- 8تُعطى المنحة لسنة واحدة بنا ًء على توصية من األمين العام بقرار من مجلس اإلدارة ،قابلة للتجديد في حدود مدة أقصاها ثالث سنوات
ووف ًقا لتقارير دور ّية تُلخّ ص سير األبحاث مرفقة بإفادة دعم من األستاذ المشرف.
- 9يتوجب ذكر المجلس كجهة مموِلة للدكتوراه في كافة المنشورات و المساهمات العلمية المتعلقة ببحث األطروحة.
 - 10يتوجب على األستاذ المشرف في لبنان توقيع وثيقة أخالقيات البحث العلمي التي أطلقها المجلس هذا العام.
ج 2-.معايير تقييم المرشحين واألولويات البحثية
قرر البرنامج إعتماد آلية تقييم تشمل ،باإلضافة إلى المعايير المرتبطة بمؤهالت المرشح العلمية و بكفاءة المشرف و مالءمة أبحاثه مع مجال
موضوع األطروحة ،معيار مطابقة موضوع األطروحة مع األولويات البحثية التي حددها المجلس لهذا العام ،على أن تعطى األولوية لألطروحات
التي تندرج ضمن مشروع بحثي ُممول كلي ًا أو جزئي ًا من المجلس .و عليه:
في العلوم و التكنولوجيا ،تُعطى األولوية للمواضيع المتعلقة بالموارد الطبيعية و البيئة ،الطاقة واإلستخدام الفعال للطاقة ،اإلدارة المستدامة
للمياه ،تخفيف و إدارة المخاطر الطبيعية ،الزراعة والغذاء ،التنوع الحيوي ،جودة الهواء و سبل معالجة تلوثه ،العلوم الطبية و البيولوجيا،
الكيمياء الجنائية ،الكيمياء الخضراء ،فيزياء الجزيئيات ،اإلستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ،العلم األكتواري و إدارة المخاطر المالية،
تطبيقات البرمجة الرياضية و المعلوماتية في العلوم المالية و االقتصادية ،إلخ (ملحق :األولويات البحثية للدكتوراه للعام .)2017-2016
في علوم اإلنسان و المجتمع ،تُعطى األولوية للمواضيع المتعلقة باإلرث الثقافي ،اللسانيات العربية ،اللغويات المعرفية (في العربية) ،تاريخ
العلوم في الحضارة العربية ،سوسيولوجيا الهجرة و النزوح ،فض النزاعات و مجتمعات ما بعد النزاع ،الدراسات الجندرية و النسوية ،التغطية
اإلعالمية للنزاعات  ،الجامعة الريادية و اإلبتكار ،إقتصاد مناطق النزاع ،لبنان كوجهة محتملة في إعادة التموضع اإلقتصادي العالمي ،إلخ
(ملحق :األولويات البحثية للدكتوراه للعام .)2017-2016
و تماشي ًا مع سياسة المجلس في دعم اإلبتكار و دعم ًا لمبادرته المتعلقة بإنشاء المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا ،يشجع برنامج منح الدكتوراه
األطروحات ذات الطابع التطبيقي و التي تُعنى باإلبتكار و التطوير.

منح المجلس

على المرشح لمنح المجلس:
 - 1أن يكون لبناني ًا منذ عشر سنوات على األقل
 - 2أال يتجاوز عمره للسنة األولى دكتوراه ثالثين عام ًا (أي مواليد )1986
- 3أن يكون حائزاً على شهادة الماجستير(أو ما يعادله) من جامعة مقبولة لدى المجلس ،على أال تقل مدة الدراسة الجامعية التي أمضاها
المرشح لنيل شهادة اإلجازة أو الدبلوم ،باإلضافة إلى شهادة الماجستير(أو ما يعادلها) عن خمس سنوات كحد أدنى وفي اختصاص يتناسب
وموضوع أطروحة الدكتوراه ،وعلى أن ال يقل معدل عالماته في الماجستير ( )M1+M2عن:
 في الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام االميركي او في الدول االوروبية باستثناء فرنسا85/100 : في الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام الفرنسي70/100 : في الجامعات الفرنسية70/100 : -في جامعات كندا والواليات المتحدة GPA=3.5/4 or 4.5/5
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أما بالنسبة لمراكز المجلس األربعة ،حدد كل مركز األولويات البحثية لهذا العام على الشكل التالي:
المركز الوطني للجيوفيزياء:
Geology and Geophysics; Géomagnetism; Geodesy and Gravimetry; Physical Oceanography, waves and tides.
المركز الوطني لعلوم البحار:
Traffic and coastal dynamics; Hydrology and Water Quality; Parasitology –Bacteriology; Primary and secondary
production, transfer of matter; Climate change, acidification; Biology of fish – aquaculture; Biological Diversity and
Benthology; Toxic algae.
المركز الوطني لالستشعار عن بعد:
Food Security / Crop Yield Estimation;   Environmental Modeling;   Energy; Natural Risk Assessment.
منح المجلس

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية:
New functional materials for radio-decontamination and dosimetry; Detection of ionizing radiations; Forensic
chemistry; Archaeometry.
أما بالنسبة لإلتفاقيات السارية المفعول للعام الجامعي  ، 2017-2016فوصل عددها إلى أحد عشرة ،ستة منها مع جامعات لبنانية و خمسة
المتوقع تمويلها هذا العام،
مع جامعات و مؤسسات فرنسية ،باإلضافة إلى برنامج المنح المخصص لمراكز المجلس ،ليصل عدد المنح الجديدة ُ
بعد توقيع و تعديل بعض اإلتفاقيات (الفقرة أ) ،إلى ما بين  67و  79منحة كما يظهر في الجدول التالي:
البرنامج (اإلتفاقية)

8

لبنان

المجلس/الجامعة اللبنانية

عـدد الـمـنح/
الســنـة

20

المجلس/الجامعة األميركية في بيروت 14

فرنسا

المواضيع البحثية للدكتوراه
مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه

مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه
مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه

عام إطالق
البرنامج

2009
2012

المجلس/جامعة القديس يوسف

12

المجلس/جامعة الروح القدس-
الكسليك

2-4

المجلس/جامعة بيروت العربية

2

مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه

المجلس/الجامعة اللبنانية األميركية

4-6

منح مراكز المجلس

4-8

مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه

CNRS-L/ ULCO

2

مواضيع متخصصة لكل مركز وفق استراتجيته و مهامه
العلمية

البيئة ،تلوث الهواء ،تلوث المياه ،التغذية و البدانة

CNRS-L/UM

2

CNRS-L/UM/AUF

1

مواضيع ذات إهتمام مشترك كاإلدارة المستدامة
للمياه ،الطاقة المتجددة ،المخاطر الطبيعية ،إلخ

علوم اإلنسان والمجتمع

CNRS-L/ARCUS

2

البيئة ،الطاقة ،والتنمية المستدامة

2015

CNRS-L/UPD

2-6

علوم صحية و طبية

2015

مواضيع تندرج ضمن أولويات المجلس لبحوث
الدكتوراه

2013
2013
2015
2016
2012
2011
2010
2015
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2017-2016  األولويات البحثية لمنح الدكتوراه للعام:ملحق

منح المجلس

Cultural heritage
- Archaeology
- Protection, conservation and restoration of
artifacts and ancient manuscripts
- Archaeometry
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Arabic language and History
- Arabic linguistics, dynamism, and history
- Cognitive linguistics (in Arabic)
- History of Science in Arabic civilization
- Arabization of softwares

Sociology and political science
- Migration sociology
- Conflict resolution and Post-conflict societies
- Gender and feminist studies
- Ethics in media coverage of conflicts
(conventional and social medias)
Economics and Finance
- Entrepreneurial university and innovation
- Economy of conflict areas
- Lebanon as potential destination for
offshoring
- Actuarial science and Financial risk
management
- Mathematical and computer modeling applied
to finance and economy

اإلرث الثقافي
علم اآلثار-	
 حفظ و ترميم اللقى األثرية و المخطوطات القديمة،حماية-	
 إستخدام تقنيات كيميائية و فيزيائية و هندسية في علم-	
اآلثار
اللغة العربية و التاريخ
 و تاريخها، ديناميتها، اللسانيات العربية) اللغويات المعرفية (في العربية تاريخ العلوم في الحضارة العربية تعريب البرمجياتالعلوم اإلجتماعية و السياسية
سوسيولوجيا الهجرة و النزوح-	
فض النزاعات و مجتمعات ما بعد النزاع-	
الدراسات الجندرية و النسوية-	
أخالقيات التغطية اإلعالمية للنزاعات (الوسائل اإلعالمية-	
)التقليدية ووسائل التواصل اإلجتماعي

إقتصاد و مالية
الجامعة الريادية واإلبتكار-	
إقتصاد مناطق النزاع-	
لبنان كوجهة محتملة في إعادة التموضع اإلقتصادي-	
العالمي
العلم األكتواري وإدارة المخاطر المالية-	
تطبيقات البرمجة الرياضية والمعلوماتية في العلوم-	
المالية واإلقتصادية

Environment and natural resources
Valorization of Lebanese coastal zones
Petroleum studies
Sustainable water management
Renewable energy
Biodiversity and speciation
Geophysics, geology, geodesy
Mitigation & management of natural risks
Air quality
Urban planning in the age of climate change

Basic science
- Theoretical and particle physics
- Astrophysics
- Peaceful use of nuclear technologies
- Forensic chemistry
- Green chemistry
- New functional materials
- Biomedical engineering
- Biochemistry
- Molecular and cellular Biology
- Genetics
- Radiobiology

Medical sciences
- Addictive Diseases
- Cancer Research
- Cardiovascular diseases
- Clinical pharmacology. Pharmacy
- Clinical Immunology and Immunopathology
- Diseases of Bones and Joints
- Endocrinology

Agriculture and food
Challenges of agricultural activities
Food safety and food industry
Veterinary medicine
Pest and Alien species

لمزيد من المعلومات
Tamara ELZEIN, PhD
National Council for Scientific Research, CNRS-L
P.O.B: 11-8281 Ryad El Solh 1107 2260
Beirut, Lebanon
Tel: +961.1.840 260 ext: 224
Fax: +961.1.822 639
Email: tamara.elzein@cnrs.edu.lb
www.cnrs.edu.lb
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Medical sciences (continued)
- Psychiatry
- Neurophysiology and Brain Research.
- Public Health and Health Services
- Respiratory Diseases
- Ethics in medicine and medical research

 تمارا الزين.د
المجلس الوطني للبحوث العلمية
 شارع زاهية سلمان- الجناح-بيروت
224  مقسم+961.1.840 260 :هاتف
+961.1.822 639 :فاكس

منح المجلس

Medical sciences (continued)
- Geriatrics
- Infectious Diseases
- Medical Microbiology
- Mental Disorders, Psychosomatic Diseases
- Metabolic Disorders
- Methods of Epidemiology and Preventive
Medicine
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2016-2015  كلية العلوم للعام- خالل اللقاء مع ممنوحي الجامعة اللبنانية

توقيع اإلتفاقية مع الجامعة اللبنانية األمريكية

2016 |  تموز-  | حزيران182 نشرة البحث العلمي | العدد

6-CNRS-L/LAU PhD Award Program 20162017

منح المجلس

As part of the agreement between the National
Council for Scientific Research of the Lebanese
Republic (CNRS-L) and the Lebanese American
University (LAU) for the co-financing of doctoral
studies, 4-6 doctoral fellowships will be awarded
in 2016-2017

011
11

The application and documents listed above
must be submitted to:
Mrs Gracia Zgheib-Mahfoud
Program Officer
Graduate Studies & Research; ext. #: 2547
Byblos Campus, Block A, Room 705
Lebanese American University
For info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
Deadline for receipt of applications is June 23,
2016.
7-CNRS-L/AUB PhD Award Program 20162017
As part of the agreement between the National
Council for Scientific Research of the Lebanese
Republic (CNRS-L) and the American University
of Beirut (AUB) for the co-financing of doctoral
studies, fourteen doctoral fellowships will be
awarded in 2016-2017.
The application and documents listed above
must be submitted to:
The Graduate Council
College Hall; Room 434
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Phone: 961-1-374374; ext 4386
E-mail: graduate.council@aub.edu.lb
For info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
Deadline for receipt of applications is June 3,
2016.
8- Bourses Doctorales CNRS-L/USJ 2016-2017
Dans le cadre de l’accord entre le Conseil National
de la Recherche Scientifique de la République
Libanaise (CNRS-L) et l’Université Saint-Joseph

pour le co-financement des thèses de doctorat
dans des thématiques d’intérêt commun, douze
contrats de recherches doctorales pour l’année
2016-2017 seront mis en place.
Pour info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
Dépôt des dossiers, jusqu’au 23 juin 2016
9-Bourses Doctorales CNRS-L/UM/AUF 20162017
L'Université de Montpellier, le Conseil National
de la Recherche Scientifique de la République
Libanaise (CNRS-L) et l'Agence Universitaire
de la Francophonie souhaitent renforcer leur
partenariat sur des thématiques d'intérêt
commun. Dans ce but, ils ont décidé de financer
trois contrats de recherches doctorales co-dirigées
pour l'année 2016-2017, dans le cadre d'une
cotutelle internationale de thèse entre l'UM
et une université libanaise. Ces financements
sont exclusivement destinés à des étudiants de
nationalité libanaise, titulaires d'un diplôme de
Master (ou équivalent) reconnu comme tel par les
deux institutions.
La date limite des candidatures est fixée au 08
avril 2016.
Les dossiers seront déposés auprès des
écoles doctorales habilitées par l'Université
Montpellier qui les transmettront à l’AUF et le
CNRS-L.
La sélection finale des étudiants candidats par
les 3 institutions, se fera après une audition en
visioconférence entre Montpellier et Beyrouth
au cours de la première semaine de juin 2016.
L’affichage des résultats est prévu pour fin juin
2016.
Pour toute demande de renseignement:
CNRS-L : tamara.elzein@cnrs.edu.lb
UM : francesca.casoni@umontpellier.fr
AUF : cynthia.zaarour@auf.org
A consulter les annonces des bourses doctorales
sur le site internet du cnrs :
http://www.cnrs.edu.lb
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Scholarship Programs 2016-2017
Dans le cadre de leur accord de partenariat, le
Conseil National de la Recherche Scientifique
au Liban (CNRS-L), l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), l'Université de Lille 1 (Lille
1), l'Université de Valenciennes et du HainautCambrésis (UVHC), et l'Université du Littoral
Côte d'Opale (ULCO) soutiennent des étudiants
titulaires du DEA ou du Master, et issus d'un
établissement membre de l'AUF, situé au Liban
pays partenaire du projet ARCUS E2D2, pour des
thèses en codirection ou en cotutelle.
Pour consulter les sujets de thèse proposés et
les modalités de financement https://www.
auf.org/appels-offre/projet-arcus-e2d2appel-candidature-pour-un-sujet/
Date limite du dépôt des dossiers auprès du
bureau de l’AUF BMO est le 25 mai 2016.
2-Bourses Doctorales CNRS-L/ULCO 20162017
Dans le cadre de l’accord entre le Conseil National
de la Recherche Scientifique de la République
Libanaise (CNRS-L) et l’Université Littoral
Côte d’Opale (ULCO) pour le co-financement
des thèses de doctorat dans des thématiques
d’intérêt commun, deux contrats de recherches
doctorales pour l’année 2016-2017 seront mis en
place. Ces thèses sont proposées conjointement
par un laboratoire de recherche de l’ULCO et un
laboratoire de recherche libanais. Le candidat
retenu sera amené à préparer la thèse de doctorat
entre les deux laboratoires partenaires.
Les dossiers seront déposés auprès du CNRS-L et
la sélection finale des lauréats auditionnés se fera
par un comité mixte des deux institutions le 10
juin 2016 dans les locaux du CNRS-L.
Dépôt des dossiers, jusqu’au 3 juin 2016 par
courrier électronique à l’adresse :
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
3-Bourses Doctorales CNRS-L/USEK 2016201
Dans le cadre de l’accord entre le Conseil National
de la Recherche Scientifique de la République

Libanaise (CNRS-L) et l’Université Saint-Esprit
de Kaslik (USEK) pour le co-financement
des thèses de doctorat dans des thématiques
d’intérêt commun, Quatre contrats de recherches
doctorales pour l’année 2016-2017 seront mis en
place.
Les dossiers de candidature doivent être
déposés avant le 23 juin 2016 au :
Collège Doctorale
Université Saint-Esprit de Kaslik
B.P. 446 – Jounieh
Pour info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb

منح المجلس

1-Projet ARCUS E2D2

4-Bourses Doctorales CNRS-L/UL 2016-2017
Dans le cadre de l’accord entre le Conseil National
de la Recherche Scientifique de la République
Libanaise (CNRS-L) et l’Université Libanaise (UL)
pour le co-financement des thèses de doctorat
dans des thématiques d’intérêt commun, vingt
contrats de recherches doctorales pour l’année
2016-2017 seront mis en place.
Les dossiers seront déposés, jusqu’au 24 juin 2016,
auprès des Ecoles Doctorales concernées de l’UL,
et le rectorat les transmettra au CNRS-L pour
l’évaluation des candidatures. La sélection finale
des lauréats sera faite par un comité mixte des
deux institutions.
Pour info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
5-CNRS-L/BAU PhD Award Program 20162017
As part of the agreement between the National
Council for Scientific Research of the Lebanese
Republic (CNRS-L) and the Beirut Arab University
(BAU) for the co-financing of doctoral studies, two
doctoral fellowships will be awarded in 2016-2017.
The application and documents listed above
must be submitted to the Faculty Registrar.
For info: Dr Tamara Elzein
tamara.elzein@cnrs.edu.lb
Deadline for receipt of applications is June 3,
2016
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