
 

 
 

 

  دكتوراهمنح 

2020-2021  
 من الخارج لةمكم   الحاصلين على منحةمخصصة للطالب جزئية  منح

 

عن تقديم منح ( 2021-2020) لهذا العاماستثنائياً  والجامعة اللبنانية المجلس الوطني للبحوث العلمية يعلن

 يةبحث أو من مؤسسة خارجال الجامعة المضيفة في لة مندكتوراه جزئية للطالب الحاصلين على منحة مكم  

تخصص  .على الصعيد العالمي ناشئةال وخاصةبحثية المجاالت كافة الفي  ذلكو ،معترف بها من قبل المجلس

لة لدى مقبوأجنبية وجامعة الجامعة اللبنانية هذه المنح حصريا للطالب الراغبين بتحضير الدكتوراه بين 

 .اللبنانيةالمجلس والجامعة 

 شروط الترشيح -أ

 للشروط الملزمة التالية: منحال تخضع هذه

 لمجلسأن ال يتحمل ا على اللبنانيةالجامعة في وأجنبية في جامعة  مقبوالً أو مسجالً أن يكون على المرشح  -1

 القسط الجامعي.ب متعلقةأعباء  أي ة أو الجامعة

من الجامعة األجنبية أو من مؤسسة مكملة منحة  على المرشح أن يقدم الوثائق التي تثبت حصوله على -2

 .على أن ال تقل قيمة هذه المنحة سنويا عن ستة آالف يورو ،والجامعة المجلس مقبولة لدىأكاديمية/بحثية 

 لبنانية. ليرة عشرة ماليينن يقيالمشتركة بين الفر السنوية المنحة الجزئية تبلغ قيمة -3

 .األولى من الدكتوراهتُعطى المنحة للمرشحين في سنتهم  -4

وموافقة رئيس  تُعطى المنحة لسنة واحدة بناًء على توصية من األمين العام بقرار من مجلس اإلدارة -5

، قابلة للتجديد في حدود مدة أقصاها ثالث سنوات ووفقًا لتقارير دوري ة تُلخ ص سير الجامعة اللبنانية

 األبحاث مرفقة بإفادة من األستاذ المشرف.

 أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات.على المرشح  -6

 (وما بعد 1990راه ثالثين عاماً )أي مواليد للسنة األولى دكتو المرشح أال يتجاوز عمر -7

، على أال تقل مدة الدراسة الجامعية التي أمضاها الجامعة اللبنانيةمن البحثي  سترأن يكون حائزاً على الما -8

دنى ات كحد أعن خمس سنوالبحثي  رلدبلوم، باإلضافة إلى شهادة الماستاإلجازة أو االمرشح لنيل شهادة 



ن ع وعلى أن ال يقل معدل عالماته في الماستر ،موضوع أطروحة الدكتوراهوفي اختصاص يتناسب و
 في المئة. 70

ريح في صل واضح وبشك والجامعة اللبنانية يتوجب على المستفيد من برنامج المنح ذكر تمويل المجلس -9

وقائع عمل المؤتمرات( المرتبطة بعمل ات العلمية )بما فيها الملصقات والمساهمكل المنشورات و

 األطروحة.

 يتوجب على المستفيد من المنحة التفرغ التام للعمل على أطروحة الدكتوراه. -10

 .نانيةبوالجامعة الل يتوجب على المستفيد فور اإلنتهاء من الدكتوراه وضع نفسه في تصرف المجلس -11

في حال أخل  المستفيد بااللتزامات أو بشروط ونظام برنامج المنح المعتمد في المجلس، تُوقَْف المنحة  -12

 س والجامعة اللبنانية.المجلويتوج ب عليه إعادة جميع المبالغ ال تي سبق وتلق اها من 

 

 معايير تقييم المرشحين و األولويات  -ب

- ميزة)مسيرة أكاديمية مت المرتبطة بمؤهالت المرشح العلمية المؤشراتباإلضافة  إلى  ،تقييمالآلية تشتمل 

ثية تجربة بح -المشاركة في تحضير موضوع األطروحة-تفوق واستمرارية منذ البكالوريا وحتى الماستر

 ،إلخ( -ةالمرفقجودة ملف الترشيح والوثائق   -منشور علمي -خارج لبنان وخاصة في مؤسسات بحثية غربية

 ك التيتلو  ،لتحديات الملحة في لبنانالمرتبطة با المحاور العلميةعلى معيار مطابقة موضوع األطروحة مع 

باإلضافة إلى تلك التي قد تساهم  ،(disciplines émergentesالصعيد العالمي )على تُعتبر "ناشئة" 

 مستقبالً في نقل تكنولوجيا متطورة إلى لبنان. 

 طلب الترشيح و الوثائق المطلوبة  -ج

 تحميل طلب الترشيح()  مع التواقيع المطلوبة الترشيح طلب .1

  إخراج قيد فردي .2

 صورة شمسية .3

 الثانوية العامة أو ما يعادلها في لبنان صورة من شهادة .4

 العالمات باإلضافة إلى ،السيرة الذاتية ونسخة من الشهادات الجامعية التي تم الحصول عليها .5

 رسالة إعالن الترشيح )من المرشح( .6

 العلمية )المنشورات وما إلى ذلك(الوثائق  .7

 جامعة أجنبية مقبولة لدى المجلسالجامعة اللبنانية و من الدكتوراه شهادة في )أو تسجيل( قبول رسمي .8

 .لبنانيةالجامعة الو

لة إفادة الحصول على منحة  .9  . والجامعة مقبولة لدى المجلسالجامعة أو أي مؤسسة أكاديمية/بحثية من مكم 

 

نسجة ورقية عن )مكتب المنح( و المجلس الوطني للبحوث العلمية في 2020تموز  30حتى تُقدم الطلبات 

ين العنوان ىباإلضافة إلى نسخة ألكترونية عل ،الجامعة اللبنانية )مكتب العالقات الخارجية(الملف بكاملة  في 

 dri@ul.edu.lb و   tamara.elzein@cnrs.edu.lb  ين: التالي
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