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المجلس يطلق جائزة التمّيز العلمي 
ويعلن عن برنامج منح الدكتوراه 

ــة، لتأمــني إســتمرارية  ــة وحثيث ــة بخطــى ثابت يســري املجلــس الوطنــي للبحــوث العلمي

دعــم مســريته العلميــة وتطويرهــا، وخلــق مبــادرات تعــزز اإلبــداع واإلبتــكار العلمــي، 

عــىل الرغــم مــن تخفيــض مســاهمة الدولــة يف موازنتــه. وجريــاً عــىل عادتــه الســنوية، 

ــني  ــه للباحث ــراً من ــام 2014، تقدي ــي للعـــ ــز العلمــــ ــزة التمّيـــ ــس جائـ ــق املجل أطل

العلميــني املتميزيــن يف لبنــان، وُتســند الجائــزة يف املجــاالت التاليــة: العلــوم األساســية 

ــة  ــة والبيئي ــوم الزراعي ــة والصحــة العامــة، العل ــة والبيولوجي ــوم الطبي والهندســية، العل

ــوم اإلنســان واملجتمــع.  وعل

ــح  ــج من ــن برنام ــس ع ــن املجل ــني، أعل ــه، ويف ســنته السادســة والثالث ويف الســياق عين

ــة  ــدرات البحثي ــة الق ــدف إىل تنمي ــذي يه ــدرايس 2014-2015، ال ــام ال ــوراه للع الدكت

لــدى الطــالّب املتفّوقــني يف دراســتهم الجامعيــة يف املجــاالت العلميــة كافــة، ويتضّمــن 

ــا،  ــا وتقدمياته ــا رشوطه ــكّل منه ــا يف الداخــل ومنحــاً يف الخــارج حــّدد ل ــج منًح الربنام

وذلــك يف إختصاصــات: العلــوم الهندســية املتعلقــة باســتخراج النفــط والغــاز والصناعات 

ــوم الهندســة  ــة، عل ــاء واملخاطــر الطبيعي ــا والجيوفيزي ــوم الجيولوجي ــا، عل املرتبطــة به

 ،) Stem Cells-Cellules Souches( ــة ــا الجذعي ــة والخالي ــراض الوراثي ــة واالم الجيني

ــة املناطــق الســاحلية. ــة وتنمي ــة البحري واالبحــاث املتعلقــة بالبيئ

ــس  ــزة املجل ــة حــول جائ ــل الكامل وتخصــص "النــرشة" عــدداً خاصــاً، يتضمــن التفاصي

للتميــز العلمــي للعــام 2014، وأحقيــة الرتشــيح وكيفيــة إعــداد امللــف وتقييمــه ومواعيد 

التقديــم واإلعــالن عــن الجائــزة، وكذلــك حــول برنامــج منــح الدكتــوراه للعــام الــدرايس 

2014 - 2015 م مــع الــرشوط العامــة الواجــب توافرهــا ملرشــحي املنــح والتقدميــات. 
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جائزة المجلس الوطني للبحوث العلمية
 للتمّيز العلمي للعام 2014

يطلـــق املجلـــس الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة جائــــزة التمّيــــــز العلمـــــــي لعــــــام 2014، تقديـــراً منـــه للباحثـــني العلميـــني يف لبنـــان الذيـــن قامـــوا 
ـــة للبحـــث  ـــة حاضن ـــار بيئ ـــز يف إط ـــكار والتحفي ـــداع واالبت ـــّزز اإلب ـــادرات تع ـــق مب ـــه لخل ـــعياً من ـــم، وس ـــال اختصاصه ـــزة يف مج ـــازات متمّي بإنج

ـــان.  ـــي املجـــدي يف لبن العلم
ـــة  ـــة والبيولوجي ـــوم الطبي ـــية، العل ـــية والهندس ـــوم األساس ـــي العل ـــس وه ـــا املجل ـــي يغطيه ـــية الت ـــاالت األساس ـــن املج ـــزة يف كٍل م ـــند الجائ تس

ـــع.  ـــان واملجتم ـــوم اإلنس ـــة وعل ـــة والبيئي ـــوم الزراعي ـــة، العل ـــة العام والصح

لهذا العام تعطى الجائزة يف أحد املحاور التالية:

•  يف مجال العلوم األساسية والهندسية: 
ـــاء  ـــر البن ـــاد معاي ـــة، واعت ـــاين القامئ ـــث املب ـــة وتحدي ـــة وصيان ـــواد الهالك ـــر امل ـــاء، وتدوي ـــواد البن ـــك م ـــا يف ذل ـــاء مب ـــة البن ـــوم وهندس •  عل

املقـــاوم للكـــوارث الطبيعيـــة، مـــع إعطـــاء أولويـــة للبحـــوث املتعلقـــة بالوضـــع يف لبنـــان.  
•  علوم وهندسة الطاقة مبا يف ذلك الطاقة املتجددة والنظيفة، وكفاءة الطاقة يف املباين واملصانع وبحوث النفط والغاز يف لبنان.

•  يف مجال العلوم الطبية والبيولوجية والصحة العامة: 
•  علوم األحياء املجهرية )بكتريا، فروسات، فطريات( والطفيليات الطبية واألمراض املعدية.

•  بحوث األمراض الصدرّية مبا فيها اضطرابات القلب واألوعية الدموية والرئة.  

•  يف مجال العلوم الزراعية والبيئية:
•  تحسني نوعية وإنتاجية املحاصيل الزراعية مبا فيه استخدام التقنيات الوراثية والحيوية واملارسات التقليدية.

•  املحافظة عىل النظام البيئي يف لبنان مبا فيه عنارص املاء والهواء والرتبة.

•  يف مجال علوم اإلنسان واملجتمع:
•  البحوث االقتصادية والتحديات املجتمعية يف لبنان وأثرها عىل املؤسسات والشأن العام.

 
ـــكل  ـــه بش ـــوا في ـــن أقام ـــان والذي ـــة يف لبن ـــة أو األكادميي ـــات البحثي ـــدى املؤسس ـــم يف إح ـــذوا أبحاثه ـــن نف ـــني الذي ـــة الباحث ـــيح: كاف ـــق الرتش ح
ـــاريع  ـــذوا مش ـــس ونف ـــع املجل ـــدوا م ـــبق وتعاق ـــن س ـــني الذي ـــة للباحث ـــى األولوي ـــارشة. تعط ـــيحهم مب ـــبق ترش ـــنوات تس ـــس س ـــدة خم ـــم مل دائ
ـــس خـــالل األعـــوام الخمـــس األخـــرية.   ـــز املجل ـــوا جوائ ـــن نال ـــون الذي ـــة محّكمـــة. ويســـتثنى مـــن الرتشـــيحات الباحث ـــا مقـــاالت علمي صـــدرت عنه

ـــل  ـــن قب ـــن أو م ـــالء آخري ـــل زم ـــن قب ـــيح م ـــذا الرتش ـــرتح ه ـــن أن يق ـــا ميك ـــه، ك ـــيحه بنفس ـــدم ترش ـــث أن يق ـــن للباح ـــيح: ميك ـــة الرتش آلي
ـــا. ـــل فيه ـــي يعم ـــة الت املؤسس

الجائـزة: يقدم املجلس للباحثني الفائزين شهادة "امتياز يف البحث"، باإلضافة إىل جائزة مالية قدرها ستة ماليني لرية لبنانية.

ـــع  ـــىل موق ـــة ع ـــيح املتاح ـــتارة الرتش ـــحة، )2( اس ـــة املرش ـــث أو الهيئ ـــن الباح ـــيح م ـــالة ترش ـــيح )1( رس ـــف الرتش ـــن مل ـــيح: يتضم ـــف الرتش مل
ـــنوات 2004- ـــث للس ـــورات الباح ـــة مبنش ـــا، )3( قامئ ـــواردة فيه ـــات ال ـــاً للتعلي ـــا وفق ـــد إكاله ـــرتوين )www.cnrs.edu.lb( بع ـــس االلك املجل

ـــات،  ـــرات، ملخص ـــع مؤمت ـــب، وقائ ـــاالت، كت ـــا: مق ـــب أنواعه ـــا حس ـــد تبويبه ـــة بع ـــة الدولي ـــد البيبليوغرافي ـــق القواع ـــع وف ـــر املراج 2013 )تذك
ـــور. ـــكل منش ـــة األوىل ل ـــن الصفح ـــورة ع ـــف بص ـــق املل ـــىل أن يرف ـــة(، ع ـــر تقني ـــة، تقاري ـــة علمي ـــات، مراجع ملصق

ـــا  ـــاً في ـــدة عاملي ـــري املعتم ـــاً للمعاي ـــة وفق ـــة متخصص ـــان علمي ـــل لج ـــن قب ـــزة م ـــتوفية رشوط الجائ ـــات املس ـــم امللف ـــم تقيي ـــم: يت التقيـــيـــ
ـــع. ـــة املجتم ـــا يف خدم ـــاث وأهميته ـــودة األبح ـــق بج يتعل

 awards@cnrs.edu.lb :موعد تقديم الرتشيح: ترسل الطلبات إلكرتونياً إىل العنوان
خالل الفرتة املمتدة من 17 نيسان وحتى 6  حزيران 2014.  

ـــز العلمـــي 2014 يف احتفـــال خـــاص  ـــة للتمّي ـــي للبحـــوث العلمي ـــزة املجلـــس الوطن ـــن بجائ ـــن: ســـيتم اإلعـــالن عـــن الفائزي اإلعـــالن عـــن الفائزي
ـــة خـــالل شـــهر متـــوز 2014. ينّظمـــه املجلـــس لهـــذه الغاي

أخبار علمية
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National Council for Scientific Research 
2014 CNRS Award for Research Excellence

To recognize scientists who excelled in conducting research in different scientific disciplines in Lebanon, and as part of its policy 
to reinforce scientific research and innovation and to direct that research to respond to the needs of the country, the National 
Council for Scientific Research (CNRS) established an annual award for research excellence for each of the following disciplines: 
engineering and basic sciences, medical, biological and public health sciences, agricultural and environmental sciences, and hu-
man and social sciences. Every year, a specialized theme within each of these four disciplines will be selected.

In 2014, the award will be given to the following themes:

•  In engineering and basic sciences:
•  Construction science and Engineering, including: construction maintenance and rehabilitation of old buildings, natural disas-

ters resistance standards. Priority is given to research related to Lebanese conditions.
•  Energy: renewable energy, clean energy, energy efficiency in buildings and plants.
•  Energy: research on oil and gas in Lebanon. 

•  In medical, biological and public health sciences:
•  Medical microbiology (bacteriology, virology, mycology); parasitology and related infectious diseases.
•  Cardiovascular and pulmonary disorders.

•  In agricultural and environmental sciences:
•  Improvement of quality and yield of agricultural crops, including the use of genetic, biotechnology and traditional practices.
•  Conservation of Lebanon’s ecosystem, including air, water and soil.

•  In human and social sciences:
•  Research in economics and societal challenges in Lebanon and their impacts on private and public sector. 

Eligibility:  Scientists who conducted research in any of the research or academic institutions in Lebanon with continued resi-
dence for five years immediately prior to their nomination. Priority will be given to scientists who received research grants from 
CNRS. Scientists who received any of the CNRS awards during the past three years are not eligible. 

Nomination: Scientists can be nominated by their institution, their colleagues or self-nominated.

The award: Award winners will receive a certificate of research excellence in addition to a check for six million Lebanese pounds. 

Nomination file: The nomination file includes: (1) nomination letter from the candidate or his institution or from a colleague, 
(2) completed application form which is available on the CNRS website (www.cnrs.edu.lb) and it includes all the details on how 
to complete it, (3) publication list of the candidate covering the period 2004-2013 (references should be cited according to 
international bibliographical rules and should be arranged in separate sections for articles, books, proceedings, abstracts for oral 
presentations, abstracts for posters, review articles and technical reports.

Evaluation: Candidates files will be reviewed by specialized scientific committees that will consider internationally accepted 
indicators for research excellence, in terms of quality and importance in serving societal needs.

Application date: Applications can be sent to the following address awards@cnrs.edu.lb from April 17- June 6, 2014.

Award winners announcement: The name of the winners of the 2014 CNRS Award of Research Excellence will be announced 
during a special ceremony organized by the CNRS in July 2014.

أخبار علمية
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يهـدف برنامـج منـح املجلـس الوطنـي للبحوث العلمية يف سـنته السادسـة والثالثني إىل تنمية القـدرات البحثية لدى الطالّب املتفّوقني يف دراسـتهم 
الجامعيـة يف املجـاالت العلميـة كافـة، آخـذاً بعـني االعتبـار تجربـة السـنوات املاضيـة يف تعاونـه مـع الجامعـات االوروبيـة ومعاهـد الدكتـوراه يف 

الجامعـات اللبنانيـة، ومـا اسـتجد منـذ إنجـاز املجلـس عام 2006، مخطـط العلـم والتكنولوجيا واإلبـداع يف لبنـان واعتمـده يف برامجه كافة.

يتضّمن برنامج العام الدرايس 2014-2015 منًحا يف الداخل ومنحاً يف الخارج حّدد لكّل منها رشوطها وتقدمياتها. 

لهذا العام:
يعطـي املجلـس عـدداً محـدوداً مـن املنـح للتخصـص الكامل يف الخـارج، حـراً للطالب الذيـن يتابعون السـنة االوىل دكتـوراه خالل العـام الجامعي 
2014-2015، رشط أاّل يكونـوا برتـب جامعيـة أدىن مـن الطـالب املقبولـني يف برامـج منـح املجلس مع الجامعـة اللبنانية والجامعـة االمريكية يف بريوت 

وجامعـة القديـس يوسـف وجامعة الـروح القدس-الكسـليك، وذلك يف االختصاصـات التالية: 

- العلوم الهندسية املتعلقة باستخراج النفط والغاز والصناعات املرتبطة بها.
- علوم الجيولوجيا والجيوفيزياء واملخاطر الطبيعية.

.) Stem Cells-Cellules Souches( علوم الهندسة الجينية واالمراض الوراثية والخاليا الجذعية -
- االبحاث املتعلقة بالبيئة البحرية وتنمية املناطق الساحلية.

أواًل :الرشوط العامة الواجب توافرها ملرشحي منح املجلس

ُتعطـى املنحـة لسـنة واحـدة بنـاًء عـىل توصيـة من األمني العـام بقرار من مجلـس اإلدارة، قابلـة للتجديد يف حدود مـدة أقصاها ثالث سـنوات ووفًقا 
لتقاريـر دورّيـة ُتلّخص سـرياألبحاث مرفقـة بإفادة دعم من األسـتاذ املرشف. 

يجب أن تتوفر يف املرشح ملنحة املجلس الرشوط العامة اآلتية:

1 -  أن يكـون لبنانيـاً منـذ خمـس سـنوات عـىل األقل وحائـزاً عىل املاجسـتري يف العلـوم )M2/M.Sc.( من جامعـة مقبولة لدى املجلـس، عىل أال تقل 
مـدة الدراسـة الجامعيـة التـي أمضاهـا املرشـح لنيل شـهادة اإلجـازة أو الدبلوم، باإلضافة إىل شـهادة املاجسـتري عن خمس سـنوات كحد أدىن ويف 

اختصاص يتناسـب واملنحـة املطلوبة.
 

2 - أن يكون حاصاًل عىل قبول نهايئ من الجامعة يف الخارج إلعداد أطروحة الدكتوراه  PhD.أو )Doctorat( يف جامعة مقبولة لدى املجلس.

3 - إفادة تبنّي بوضوح معدل عالمات املرشـح ورتبته طيلة فرتة دراسته الجامعية )اإلجازة واملاجستري(.

4 - أال يتجاوز عمر املرشح للسنة األوىل دكتوراه مثانية وعرشين عاماً )أي مواليد 1986(.

5 -  ال ميكـن للموفديـن الذيـن يسـتفيدون مـن منـح املجلـس، االسـتفادة مـن منحـة إضافيـة مـن أي مصـدر آخـر. وكـا ميكـن للمجلـس أن يقبـل 
استفادة املوفدين من مدخول إضايف بعد االطالع عىل املربرات املوثقة ووفقاً لألنظمة املعتمدة لديه. 

6 -  عـىل املوفـد الـذي أنهـى دراسـة الدكتـوراه مبنحـة مـن املجلـس أن يعمـل لصالحه مـدة ال تقل عن ضعفـي الفرتة التي اسـتفاد خاللهـا من منحة 
املجلـس، وذلـك يف املجلـس أو يف إحدى املؤسسـات أو اإلدارات العاّمة.

7 -  يف حـال أخـّل املوفـد بااللتزامـات الـواردة يف تعهـده أو بـرشوط ونظـام برنامـج املنـح املعتمـد يف املجلـس، ُتوَقـْف املنحـة ويتوّجب عليـه إعادة 
جميـع املبالـغ اّلتـي سـبق وتلّقاها مـن املجلس.

8 - ال تقبل الطلبات إاّل إذا كانت مكتملة املستندات ومستوفية كافة الرشوط العامة والخاّصة.

      برنامج منح الدكتوراه للعام الدراسي 2015-2014

أخبار علمية
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)A ثانياً: الرشوط اإلضافية الخاصة باملرشحني ملنح الخارج )الفئة

يجـب أن تتوفـر لـدى املرشـح لنيـل منحة إلعـداد الدكتوراه يف جامعـة خارج لبنان )إقامـة كاملة يف الخارج طيلـة فرتة املنحـة(، باإلضافة إىل الرشوط 
العامة، الرشوط الخاصة اآلتية: 

1 - أن يكون متفوقاً يف دراسته الجامعيـة وعىل ان يكون معدل عالماته يف املاجستري كا ييل:
- يف الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام االمرييك او يف الدول االوروبية باستثناء فرنسا: 85/100

- يف الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام الفرنيس 
- يف الجامعات الفرنسية  

- يف جامعات كندا والواليات املتحدة   

2 -  أن يحصـل املوفـد عـىل افـادة مـن االسـتاذ املـرشف تفيد بـأن قيمة منحـة املجلـس املحددة يف هـذا الربنامـج، كافية لتسـجيله ومتابعة الدراسـة 
يف الجامعـة. ويف حـال رأت الجامعـة أن قيمـة منحـة املجلـس هـي ادىن مـن املنحـة املطلوبـة، تتعهـد الجامعـة املسـتقبلة للموفد بتامـني املبلغ 

االضايف.

* تقدميات املوفدين يف الخارج

أ- أوروبا باستثناء إنكلرتا:
تبلـغ قيمـة املنحـة يف السـنة االوىل 11500 يـورو )املتضمنـة مثـن بطاقـة السـفر(. أمـا يف السـنوات الالحقـة فتبلـغ قيمة املنحـة 11000 يورو ُتسـدد 

عـىل ثـالث دفعـات يف السـنة بناًء عـىل تقاريـر دورية. 

ب- إنكلرتا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا:
تبلغ قيمة املنحة السنوّية 12500 دوالر أمرييك )املتضمنة مثن بطاقة السفر( ُتسدد عىل ثالث دفعات يف السنة بناًء عىل تقارير دورية.

)Cو B ثالثاً: الرشوط اإلضافية الخاّصة باملرشحني ملنح الداخل )الفئة

يجـب أن تتوفـر لـدى املرشـح لنيـل منحـة يف الداخـل ) 9-11 شـهراً يف لبنان وشـهر واحد يف الخـارج( باإلضافة إىل الـرشوط العاّمة، الـرشوط الخاصة 
اآلتية:

1 - أن يكون متفوقاً يف دراسته الجامعيـة وعىل ان يكون معدل عالماته يف املاجستري كا ييل:
- يف الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام االمرييك او يف الدول االوروبية باستثناء فرنسا: 85/100

- يف الجامعات اللبنانية التي تعتمد النظام الفرنيس
- يف الجامعات الفرنسية  

- يف جامعات كندا والواليات املتحدة  

2 -  أن يكـون املرشـح مسـجاًل يف جامعــة خـارج لبنــان مقبولـة لدى املجلـس ولديها تعاون معـه، وأن يقدم إفادة تتضمن أسـاء األسـاتذة املرشفني 
عـىل أطروحتـه يف الخـارج  ويف لبنان.

3 -  ميكـن أن يكـون األسـتاذ املـرشف املحـيل مـن داخـل أو خـارج املجلس عـىل أن يكون مـن رتبة أسـتاذ جامعي أو من رتبـة مدير أبحـاث، ويتمتع 
باالهليـة العلميـة واالكادمييـة لـالرشاف عىل الدكتـوراه وأن يكون حقـل اختصاصه مطابقاً الختصاص املرّشـح.

4 - ميكن أن تعطى املنحة للمرشحني يف سنتهم األوىل أو الثانية من الدكتوراه.

B 1 - الفئة
للمرشـحني املتعاقدين/املتفرغـني )مسـاعد باحـث أو فنـي( يف املجلـس، ويف هـذه الحالـة ال يطّبـق عـىل املرشـح رشط الحـد األقـى للعمـر، وتعّلـق 
مهامـه طـوال مـدة إنجـاز الدكتـوراه ويسـتفيد من منحة الداخل وتقدمياتهـا وحقه بالتدرج. أو يسـتمر يف تقايض تعويضاته مـن املجلس دون تعديل 

إذا كانـت بحوثـه ال تتعـارض ومهامه املحـددة يف املجلس.

أخبار علمية

70/100: )M1+M2(

70/100: )M1+M2(

70/100: )M1+M2(

70/100: )M1+M2(

GPA= 3.5/4 or 4.25/5 

GPA= 3.5/4 or 4.25/5 

نرشة البحث العلمي | العدد 169 | أيار - حزيران 2014 | ص 5  



التقدميات: 
- بدل سفر وإقامة ملدة شهر واحد يف السنة، مببلغ مقطوع حّدہ االقى ثالثة ماليني ل.ل.

)عىل ان يحتسب منه ما يعادل 1000 يورو بالرية اللبنانية عن اقامة مدتها شهراً كاماًل(.
- بدل سفر وإقامة ملناقشة األطروحة مببلغ مقطوع قدره مليون وخمساية الف لرية لبنانية.

C ب- الفئة
 

للمرشحني الذين ينفذون برنامج الدكتوراه يف أحد مراكز املجلس من غري العاملني لديه.

التقدميات:
- منحة سنوية قيمتها 9 ماليني ل.ل. تسدد عىل دفعتني وبناء عىل تقارير دورية موقعة من األستاذ املرشف.

- بدل سفر وإقامة ملدة شهر واحد يف السنة، مببلغ مقطوع حّدہ االقى ثالثة ماليني ل.ل.
)عىل ان يحتسب منه ما يعادل 1000 يورو بالرية اللبنانية عن اقامة مدتها شهراً كاماًل(.

- بدل سفر وإقامة ملناقشة األطروحة مببلغ مقطوع قدره مليون وخمساية الف لرية لبنانية.

  :) Dرابعاً- إعداد الدكتوراه ضمن معاهد الدكتوراه يف الجامعات يف لبنان )الفئة

)اتفاقيات التعاون املوقعة مع الجامعة اللبنانية والجامعة االمريكية يف بريوت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس-الكسليك(
يقـدم املجلـس منحـاً للطـالب الذيـن يسـتوفون الـرشوط العامـة والخاصـة مبنـح الداخـل، والذيـن يتسـجلون حـراً يف معاهـد الدكتـوراه يف احدى 
الجامعـات االربـع املتعاقـدة مـع املجلـس رشط أن يتفـرغ الطالـب للبحـث دون أي عمـل أخـر طيلـة فرتة إعـداد الدكتوراه )3 سـنوات حـداً أقى(. 

يتـم اختيـار املوفديـن وفقـا لبنـود االتفاقيـات املوقعة مـع الجامعـات املعنية.

التقدميات: 
حددت مساهمة املجلس يف املنحة السنوية ومساهمة الجامعات يف الربامج وفقا للتفصيل املبنّي ادناه:

الـمـؤسـسة يف لــبــنـان

الجامعة اللبنانية
)الطالب االوائل يف شهادة املاستري- معهد 

الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا(

)الطالب االوائل يف شهادة املاستري- معهد 
الدكتوراه –علوم االنسان واملجتمع(

الجامعة االمريكية يف بريوت
)معايري التفوق والتقدم يف مرشوع البحث(

جامعة القديس يوسف
)معايري التفوق والتقدم يف مرشوع البحث(

جامعة الروح القدس-الكسليك
)معايري التفوق والتقدم يف مرشوع البحث(

تـقديـامت املؤسـسة يف لـبنـان

*  7.500.000  ل.ل.
* بطاقة سفر، رسوم التسجيل وطباعة األطروحة.

*  6.000.000 ل.ل.
* بطاقة سفر، رسوم التسجيل وطباعة األطروحة.

القسط الجامعي ورسوم التسجيل ومساهمة 
مالية يف املنحة

القسط الجامعي ورسوم التسجيل ومساهمة 
مالية يف املنحة

القسط الجامعي ورسوم التسجيل ومساهمة 
مالية يف املنحة

)D تـقديـامت الـمـجلس )الفئة

* 7.500.000 ل.ل.
عىل دفعتني يف السنة

* 6.000.000 ل.ل.
عىل دفعتني يف السنة

9.000.000 ل.ل.
عىل دفعتني يف السنة

9.000.000 ل.ل.
عىل دفعتني يف السنة

9.000.000 ل.ل.
عىل دفعتني يف السنة

العدد يف السنة

6 منح

4 منح

8 منح

6 منح

4 منح

أخبار علمية

نرشة البحث العلمي | العدد 169 | أيار - حزيران 2014 | ص 6  



الـمـؤسـسة يف الخـــارج

AUF/ULCO/CNRS-L

 Agence Universitaire de la
Francophonie

Université du Littoral Côte d’Opale

CNRS-Liban

UM2

Université de Montpellier 2

املجلس الوطني للبحوث العلمية
بريوت- الجناح- شارع زاهية سلان

ext. :224   +961.1.840 260 :هاتف
فاكس: 961.1.822+ 639

National Council for Scientific Research, CNRS
)Ryad El Solh 1107 2260(8281-P.o.Box 11

Beirut, Lebanon
Tel: +961.1.840 260 ext: 224

Fax: +961.1.822 639
Email: Bourse@cnrs.edu.lb

www.cnrs.edu.lb/Bourse.html

تـقديـامت املؤسـسة يف لـبنـان

*  AUF810  يورو شهرياً، و 
* ULCO-690 يورو شهرياً أو
* ULCO-1500 يورو شهرياً

  )ستة أشهر حداً أقى  يف السنة(.
* تأمني صحي وضد الحوادث.

* بطاقة سفر ذهاباً وإياباً يف السنة.

* 1600  يورو شهرًيا،
  )ستة أشهر حداً أقى يف السنة(.

* تأمني صحي وضد الحوادث.
* بطاقة سفر ذهاباً وإياباً يف السنة.

)E تـقديـامت الـمـجلس )الفئة

* 000، 750 ل.ل شهرًيا، 
)ستة أشهر حداً أقى  يف 

السنة(. 
* تأمني ضد الحوادث وأخطار 

العمل.

* 000، 750 ل.ل. شهرًيا،  
 )ستة أشهر حداً أقى  يف 

السنة(.
* تأمني ضد الحوادث وأخطار 

العمل.

العدد يف السنة

3 سنوات

3 سنوات

عدد املنح/ السنة

3

2

:)E خامساً: برنامج املنح املشرتكة بني املجلس ومؤّسسات علمّية يف الخارج )الفئة

يقـدم املجلـس عـدداً مـن املنـح باالشـرتاك مـع املؤسسـات الفرنسـية )UM2, AUF/ULCO/CNRS-L(، وفقـاً التفاقّيـات الّتعـاون املوّقعة مع كل 
منهـا، ويف الجـدول التـايل بيانـا بالتقدميـات املتوجبة:

* تقديم الطلبات واملراسلة:

ُتقـّدم الطلبـات املستوفيــة للـرشوط العامــة والخاصـة واملكتملـة املسـتندات إىل األمانـة العامـة يف املجلـس الوطني للبحـوث العلمية، مـن 12 أيار 
ولغايـة 27 حزيـران 2014، عـىل العنـوان التايل:

ال ميكـن قبـول أي ترشـيح ألي مـن فئـات املنـح إاّل اذا كان امللـف مكتمـاًل بـكل املسـتندات املطلوبـة، وبتاريـخ  اقصـاه 27 
حزيـران 2014.                                                  

أخبار علمية
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Appel d'offre Mobilité doctorale
ULCO-CNRSL-AUF 2014

Dans le cadre de leur accord de partenariat, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Conseil National de la Recherche 
Scientifique au Liban (CNRS-L) et l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO), proposent de soutenir trois étudiants francophones 
souhaitant effectuer des études doctorales sur un des 8 sujets de thèse dans six domaines proposés en co-tutelle par l'ULCO.

Sujets de thèse proposés
8 sujets sont proposés, répartis dans 6 domaines :
 • Qualité de l’eau : Voir annexe 1
 • Énergies propres et renouvelables : Voir annexe 2
 • Qualité de l’air : Voir annexe 3
 • Obésité, nutrition et activités sportives : Voir annexe 4-1 et annexe 4-2
 • Gestion et le traitement des déchets : Voir annexe 5
 • Urbanisme : Voir annexe 6-1 et annexe 6-2

Conditions de candidature
Le (la) candidat(e) doit :
 • être francophone
 •  être régulièrement inscrit(e) en M2 dans un établissement d’enseignement supérieur membre de l'AUF au Moyen-

Orient (voir la liste sur http://www.auf.org/bureau-moyen-orient/notre-region/nos-membres)
 • avoir moins de 28 ans au plus tard à la date de clôture de l'appel à candidature
 • motiver son choix, sur l'un des 8 sujets de thèse proposés

Calendrier
 • 22 avril 2014 : Lancement et diffusion de l'appel à candidature
 • 30 mai 2014 : Clôture de l'appel à candidature
 • 16-20 juin 2014 : Audition des candidats, après étude de la recevabilité des dossiers
 • Mi-juillet 2014 : Résultat de la sélection et réception des documents complémentaires

En savoir plus
° Règlement
° Formulaire de candidature

Contacts
Bureau Moyen-Orient de l’AUF 
Téléphone : + 961 1 420 270 
Télécopie : + 961 1 615 884 

doctorat@lb.auf.org
 
Site Internet : www.auf.org/bmo

Pour le Liban Nord
Campus numérique francophone de Tripoli 
Téléphone : +961 6 205 280 
Télécopie : + 961 6 205 281 

cnf-tripoli@lb.auf.org 
Site Internet : www.lb.auf.org/tripoli

أخبار علمية
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