
1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 برنامج دعم البحوث العلمیة في لبنان 

 ٢٠١٨_-٢٠١٧إلعالن  

 
 
 
 

  



2 
 

 
 

 مقدمة

 

التعلیمات واإلرشادات العلمیة  ٢٠١٨و ٢٠١٧ يعم البحوث العلمیة في لبنان لعامیتضمن برنامج د 

المز�د من التعاون تقد�مات جدیدة وتنوعًا في الخیارات العلمیة وتوجهًا لبناء واإلدار�ة لتقد�م الطلبات، �ما فیها 

 بین الباحثین في االختصاصات المتقار�ة والمتكاملة على السواء.

"شرعة  یؤ�د المجلس على ضرورة تقید الباحثین والمؤسسات التي ینتمون الیها �كل ما ورد في

اللبنانیة، والتزمت بها مختلف الجامعات  ٢٠١٦أقرها المجلس عام " التي المبادئ األخالقیة في البحث العلمي

ال سیما البحوث التي تجري على اإلنسان واألفراد شدیدي الحساسیة وعلى الحیوان، �اإلضافة إلى احترام و 

معاییر أخالقیات حما�ة البیئة والموارد الطبیعیة واستدامتها. �ما یؤ�د المجلس على ضرورة التقّید �مبادئ 

المقررة عالمیًا (مبادئ  ،ومجتمع المعلومات خاصةسلو�یات ومسؤولیات العلمیین نحو المجتمع عامة، 

المجلس الدولي للعلوم، منظمة الیونسكو، قمة بودا�ست للعلم واستخدام المعرفة،...) و�ولي المجلس أهمیة 

 ،المتعارف علیها عالمیاً  و�راءات االختراعقصوى اللتزام الباحثین �أنظمة الملكیة الفكر�ة العائدة للنشر العلمي 

 لمذ�ورة في العقد الذي یوقعه الباحث والمؤسسة التي ینتمي إلیها مع المجلس عند قبول المشروع.وتلك ا

 

متاح لكل وهو   ٢٠١٨و  ٢٠١٧ يلبنان لعامفي  دعم مشار�ع البحوث العلمیة ،مجیتضمن البرنا 

الجامعة اللبنانیة والجامعة العلمیین والجامعیین العاملین بوقت �امل في المراكز البحثیة والجامعات �استثناء 

 الكسلیك. األمیر�یة في بیروت وجامعة القد�س یوسف وجامعة الروح القدس
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  برنامج دعم مشار�ع البحوث العلمیة 
 

 مشار�ع البحوث التي یدعمها المجلس .١
قطاعات یدعم المجلس الوطني للبحوث العلمیة مشار�ع البحوث المبتكرة التي لها انعكاسات مباشرة على  

وفقا لألولو�ات والمحاور المعتمدة في  في لبنان اإلنتاج والبیئة والصحة العامة والتنمیة البشر�ة واالقتصاد�ة
. �ما یدعم المجلس مشار�ع البحوث المبتكرة في علوم "STIP"سیاسته الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا واإلبداع 

 .الثقافة وسائر حقول التنمیة البشر�ة اإلنسان والمجتمع والتي لها انعكاسات على قطاعات
 
  أولو�ات المجلس .٢

  �جب أن �كون المحور العلمي لمشروع البحث متالئمًا مع التوجهات العلمیة المعتمدة لدى المجلس
 الخاص بذلك ضمن هذا الملف. ١والمفصلة في الملحق رقم 

 
 صاحب المشروع مؤهالت الباحث الرئیسي .٣

 التي �قدمها �احث رئیسي :یدعم المجلس مشار�ع البحوث 
من األساتذة والباحثین المتفّرغین في الجامعات العاملة في لبنان ومراكز األ�حاث التا�عة  .٣,١

مجلس �استثناء ال للمجلس الوطني للبحوث العلمیة وغیرها من مراكز البحوث المقبولة لدى
-جامعة الروح القدسو في بیروت وجامعة القد�س یوسف  االمیر�یةالجامعة اللبنانیة والجامعة 

المقدمة من غیر  ال تدعم المشار�ع المقدمة من األساتذة المتعاقدین �الساعة أو تلك الكسلیك.
 حملة الد�توراه.

 .من األطباء العاملین بدوام �لي أو جزئي في المؤسسات الجامعیة االستشفائیة .٣,٢

من خارج أطروحة  األقل علىشترط �الباحث الرئیسي ا�ضًا أن �كون قد نشر مقالتین علمیتین � .٣,٣
ذات عالقة مباشرة �موضوع البحث وُنشرت واحدة منها على األقل على أن تكون  الد�توراه 

 خالل السنوات الخمس السا�قة لتقد�م الطلب.
على أن ال  المجلس. یدعمه مشروع ثانٍ للباحث الرئیسي أن �كون �احًثا مشار�ًا في �مكن  .٣,٤

 من الوقت. %٢٥ما �عادل تتعدى مسؤولیته في المشروع اآلخر 
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ر علمي، أو أي ذا �ان لد�ه شرط نشث الرئیسي تقد�م مشروع �حث جدید إال �مكن للباح .٣,٥
 .تصفیة مالیة عالقة

 
 آلیة تقد�م طلبات الدعم لمشار�ع البحوث  .٤

على الموقع  ٢١/٤/٢٠١٧وحتى  ٢٧/٢/٢٠١٧من بحث خالل الفترة الطلب الدعم لمشروع  قّدم�ُ  .٤,١
  http://www.cnrs.edu.lb/grp/submission االلكتروني 

 :التالیةالمستندات یتضمن على أن 
 (المستنسخة الكترونیًا)موقع من رئیس المؤسسة  مستند المعلومات االدار�ة. 
 طلب دعم لمشروع �حث. 
  .المستند الخاص �أخالقیات البحث العلمي 
 للباحث الرئیسي والباحثین المشار�ین معه السیرة الذاتیة. 

ل مشروع البحث وتضمن دراسات على اإلنسان أو على الحیوان، فال �مكن توقیع العقد قبل إذا ُقبِ  .٤,٢
تزو�د المجلس �موافقة خطیة على بروتو�ول البحث صادرة عن لجنة األخالقیات التا�عة 

 .ئیسيللمؤسسة التي ینتمي الیها الباحث الر 
 .أو ال �ستوفي جمیع الشروط المذ�ورة أعاله  ُیلغى �ل طلب غیر مكتمل .٤,٣

 
 مشار�ع البحوثتقییم  .٥

یتم اختیار مشار�ع البحوث سنو�ًا على أساس تنافسي، و�ؤخذ �عین االعتبـار توفر المعاییر  .٥٫۱
عنصر االبتكار وأهداف المشروع، تأثیر مشروع البحث على المسار العلمي،  :األساسیة التالیة

، المردود اإل�جابي للمشروع على المجتمع اللبناني، المستوى العلمي والتقني لمشروع البحث
المشروع (هیكلیة المشروع، الطرق المستخدمة....)، مستوى الباحثین العلمي وقدرتهم  جودة بناء
 المشروع، برنامج العمل، اإلمكانیات البشر�ة والماد�ة....على تنفیذ 

 �عمد المجلس إلحالتها إلى التحكیم.  في مرحلة أولیة �عد دراسة المشار�ع .٥٫۲
 

 
 موازنة مشاریع البحوث .٦

http://www.cnrs.edu.lb/grp/submission
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، ولبنود مبررة ومفصلة. حدًا أقصى لسنتینمًا مالیًا لمشار�ع البحوث �مكن للمجلس أن �قدم دع .٦,١
االعتمادات المطلو�ة وفقًا للبنود المفصلة مدعومة �الوثائق في مستند طلب على الباحث توز�ع 

 ملیون لیرة لبنانیة في السنة. ٢٠الدعم، على أن ال تتجاوز 

ُ�طلب إلى الباحث تبر�ر �ل بنود الموازنة المطلو�ة، وتقدیر الكلفة التفصیلیة للخدمات أو  .٦,٢
 ي إجراؤها. لذا �جب:الدراسات أو المواد أو األعمال المیدانیة المنو 

 وتقد�م عرض أسعار.، و�لفة �ل منها هاؤ المنوي شرا المكملة تحدید التجهیزات −
 .إعداد الئحة �المواد االستهالكیة مع الكمیات واألسعار الفرد�ة −
 وطرح أسماء مرشحین.تحدید المستوى العلمي لمساعد الباحث المنوي توظیفه  −

  .بنود الموازنة على تعدیل إدخال أي �مكنال خالل تنفیذ المشروع  .٦,٣

تجهیزات لها طا�ع االستعمال الشخصي (هاتف محمول، برمجیات أو ال �حق للباحث شراء  .٦,٤
 أو ملحقاتها) من ضمن مساهمة المجلس.كمبیوتر 

ال یتحمل المجلس أ�ة تعو�ضات تدفع مساهمة المجلس مباشرة للجامعة أو المؤسسة المعنیة و  .٦,٥
ُتعطى للمؤسسات التي ستنفذ فیها مشار�ع البحوث.  )Overheadعن مصار�ف إدار�ة (

الباحث أو من أي  الجامعة التي ینتمي إلیهااألولو�ة للمشار�ع التي تتمتع بتمو�ل إضافي من 
 .جهات أخرى على أن یذ�ر ذلك بوضوح (قیمة الدعم ومدته...)

 
 
 
 

 
 كیفیة دفع مساهمة المجلس .٧

دفعات مفصلة  ٣یتعهد المجلس الوطني للبحوث العلمیة بتسدید حصته في موازنة �ل مشروع مباشرة للجامعة على 
 على الشكل التالي: 

من الموازنة المقررة لطیلة فترة المشروع، خالل الشهر األول من توقیع العقد المشترك  %٤٠ الدفعة األولى: 
 بین المجلس والجامعة والباحث.
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من الموازنة المقررة لطیلة فترة المشروع، خالل الشهر األول من السنة الثانیة للمشروع  %٤٠ لثانیة:الدفعة ا 
 و�عد موافقة المجلس على التقر�ر العلمي والتقر�ر المالي عن تقدم العمل والنفقات المسددة في السنة األولى.

لمشروع و�عد موافقة المجلس على التقر�ر من الموازنة خالل شهر�ن من انتهاء فترة ا %٢٠ الدفعة الثالثة: 
 النهائي العلمي والمالي، واالطالع على نواتجه (المنشورات العلمیة، المساهمات المعرفیة، ....).

تعتبر �ٍل من الدفعتین األولى والثانیة �مثا�ة سلفة ، �كون �ٍل من الجامعة والباحث مسؤولین �التكافل 
 �ٍل منها مرفقة �الوثائق الثبوتیة مع استحقاق الدفعة التي تلیها.  والتضامن عن حسن إدارتها، وتسدد

 
 عن إنجازات المشروع في سنته األولىالتقر�ر المرحلي  تقد�مالثانیة في حال لم یتم  �فقد الباحث حقه في الدفعة

 التالیتین :الثالثة في إحدى الحالتین  �فقد حقه في الدفعةو األولى للسنة  المالیةو�نجاز التصفیة 

 من تار�خ انتهاء السنة  واحد فیة المالیة في فترة أقصاها شهرعدم تقد�م التقر�ر النهائي و�نجاز التص
 التعاقد�ة الثانیة.

 .رفض المجلس للتقر�ر العلمي النهائي عن إنجازات المشروع 
 

 
 
 

 للمشروعالنهائیة و  المرحلیةالتصفیة المالیة  .٨
طلب إلى الجامعات ومراكز البحوث المستقبلة النهائیة للمشروع، �ُ  أو المرحلیة عند إجراء التصفیة المالیة 

من  مدعومال البحث مشروع تنفیذ على رفتص التي الفعلیة �النفقاتللمشار�ع أن تقدم بیانًا تفصیلیًا 
 . األصلیة الفواتیرعن  نسخمرفقة ب المجلس،

 �الید المتعلقة المشروع تنفیذ لنفقات العائدةطالع على الوثائق الثبوتیة ال�مكن للمجلس أن �طلب اكذلك  
 أو الیومي واألجر العمل وحدة العلمیة، الرتبة األسم،: ذ�ر فیجب الباحث �مساعدي أو المؤقتة العاملة
 .الشهري 

حاالت في التي لم تصرف خالل السنة األولى إّال لمشار�ع المدعومة لسنتین و امبالغ ال �مكن تدو�ر  كذلك، 
 استثنائیة. 

 
 تقد�م التقر�ر المرحلي لمشار�ع البحوث وتجدید المشروع .٩

على ، األولى من تنفیذ المشروعخالل فترة أقصاها شهر من تار�خ انتهاء السنة التعاقد�ة  .٩,١
تضمن التقر�ر عرضًا ی جب أن�. الباحث تقد�م تقر�ر مرحلي وفقًا للنموذج المعتمد في المجلس
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والتر�یز حصرًا  ،مشروع البحث دون إغراقه �أ�ة تفاصیل أو نشاطات أخرى في  إنجازه لما تمّ 
 .على النتائج التي توصل الیها الباحث و�رنامج العمل للسنة الثانیة

 التالي على العنوان اإللكترونيالبرید إلى المجلس بواسطة  نسخة الكترونیةترسل  .٩,٢

bgrp@cnrs.edu.l  ، لمشروع البحثالمرحلیة  �التصفیة المالیة نسخة ورقیة مرفقةكما ترسل 
العائدة لجمیع النفقات ممهورة �ختم الجامعة التي ینتمي الیها  الفواتیر�االضافة إلى نسخ عن 

 .الباحث
إذا أثبت الباحث حصوله على نتائج مشجعة وواعدة، وتمّكن  �قبل التقر�ر المرحلي للسنة األولى .٩,٣

 .البحث مشروع مستند في �إنجازها تعهد التي) Outputs( المخرجات تحقیقمن 
من تقر�ره  نسخة الكترونیةالباحث  �قدم المشروع،أقصاها شهر من تار�خ انتهاء خالل فترة  .٩,٤

كما ،  bgrp@cnrs.edu.l التالي  على العنوان اإللكترونيالبرید إلى المجلس بواسطة  النهائي
 الفواتیر�االضافة إلى نسخ عن  لمشروع البحث �التصفیة المالیة نسخة ورقیة مرفقةترسل 

 .العائدة لجمیع النفقات ممهورة �ختم الجامعة التي ینتمي الیها الباحث
إّال إذا عرض الباحث �شكل واضح جدوًال مفصًال یبّین فیه ما تم إنجازه ال �قبل التقر�ر النهائي  .٩,٥

یتضمن سوى ما له عالقة مباشرة  مقارنة مع تصوره لمخرجات المشروع عند قبوله، على أن ال
�مشروع البحث المدعوم من المجلس دون إغراقه �أ�ة تفاصیل أو نشاطات أخرى والتر�یز 

 .لیها الباحثحصرًا على النتائج التي توصل ا
الصادرة عن  للمنجزات والمقاالت�عتمد المجلس في تقییم التقر�ر النهائي على األهمیة العلمیة  .٩,٦

في دور�ة  نشرعلى أن یتم ال ،الباحث وذات عالقة مباشرة �مشروع البحث المدعوم من المجلس
) أو Lebanese Science Journalعلمیة عالمیة محكمة �ما فیها المجلة العلمیة اللبنانیة (

كمساهمة علمیة في أحد الكتب المتخّصصة شرط أن یوافق علیها المجلس و�عتبرها �مثا�ة نشر 
 علمي محّكم.

 
 نتائج تحقیق إنهاء مشروع البحث دون  .١٠

تحقیق نتائج یوافق علیها المجلس في التقر�ر النهائي دون  مشروع البحثإذا أنهى الباحث  .١٠,١
 للمشروع:

  الدفعة الثالثة المقّررة للمشروع.�مكن للمجلس أن �حجب 
 المستقبل. یتوقف المجلس عـن دعم أي مشروع جدید للباحث الرئیسي في 

 محّكمة:فـي دور�ة أو في مراجـع علمیـة  الباحث إذا لم ینشر .١٠,٢

mailto:grp@cnrs.edu.lb
mailto:grp@cnrs.edu.lb
mailto:grp@cnrs.edu.lb
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 المستقبل. یتوقف المجلس عـن دعم أي مشروع جدید للباحث الرئیسي في 
  ث جدیدة للباحث الرئیسي في حال تمكن دراسة مشار�ع �حو كما �مكن للمجلس أن �عید

 متأخرًا من نشر مقالة علمیة محّكمة ذات عالقة مباشرة �مشروع البحث.
 

 
 تعدیل مشروع البحث .١١

على الباحث أن یتقید �جمیع بنود العقد ومراحل تنفیذ المشروع وال �حق له إجراء أي تعدیل دون الحصول 
 المؤسسة التي ینتمي إلیها الباحث.من رئاسة و على موافقة مسبقة من المجلس 

 
 
 
 تمدید فترة تنفیذ مشروع البحث .١٢

في حال لم یتمكن الباحث من إنجاز مشروع البحث في الفترة المحددة للتنفیذ �مكن تمدید المشروع 
 .ال یتعدى مجمل التمدید سنة واحدة)و (تخصیص أي اعتمادات إضافیة  لوقت إضافي، دون 

   .التعاقد�ة الفترةخالل شهر�ن قبل نها�ة  من المؤسسة موقًعا التمدید على أن �قدم الباحث طلب
 المناسبة. إذا لم یتقید الباحث بهذه األحكام، �مكن للمجلس اتخاذ اإلجراءات اإلدار�ة والمالیة 

 
 (بند إلزامي) ذ�ر دعم المجلس في جمیع المنشورات الصادرة عن مشروع البحث  .١٣

المجلس �شكل واضح وصر�ح في �ل المنشورات العلمیة (في اللغة یتوّجب على الباحث ذ�ر دعم 
، التي تصدر عنه أو في أي مساهمة علمیة تنتج المؤتمرات وقائع عمل ،المعتمدة لكتابتها) �ما فیها الملصقات

 عنه و�الشكل التالي:

 مشروع مدعوم من المجلس الوطني للبحوث العلمیة، لبنان""   
" Ce projet a été financé avec le soutien du Conseil National de la Recherche  
Scientifique au Liban" 
 

"This project has been funded with support from the National Council for 
 Scientific Research in Lebanon" 
 

�مكن أن یؤدي الى إ�قاف أي دعم بهذه األحكام، �عتبر ذلك إخالًال �أحكام هذا العقد و  و�ذا لم یتقید الباحث
 .جدید للباحث�حث مالي وعدم قبول أي مشروع 
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 ٢٠١٨و  ٢٠١٧التوجهات العلمیة المعتمدة لعامي 
 �قبل المجلس مشار�ع �حوث في أحد المحاور التالیة:

 
 

Cultural Heritage 
- Archaeology 
- Protection, conservation and restoration of artifacts and ancient manuscripts   
- Archaeometry  

 
Arabic Language and History  

- Arabic linguistics, dynamism and history 
- Cognitive linguistic in Arabic 
- History of Science 
- Arabization of software 

 
Sociology and Ethics 

- Migration sociology 
- Conflict resolution and Post-conflict societies 
- Gender and feminist studies 
- Ethics in media coverage of conflicts conventional and social medias 

 
Business, 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 
- Business information decision systems 
- International finance and emerging markets 
- Entrepreneurship 
- Gender diversity 
- Corporate governance 
- Cross-cultural management 
- Digital marketing 
- Internal and external control 
- Consumer behavior 
- Enhancing work conditions 
- Asset pricing, risk management and volatility modeling 

 
Medical Sciences 

- Addictive Diseases 
- Cancer Research 
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- Cardiovascular diseases 
- Clinical pharmacology  
- Pharmacy 
- Clinical Immunology and Immunopathology 
- Clinical Biochemistry 
- Clinical Genetics 
- Radiotherapy 
- Diseases of Bones and Joints 
- Endocrinology 
- Geriatrics 
- Infectious Diseases 
- Medical Microbiology 
- Mental Disorders, Psychosomatic Diseases 
- Metabolic Disorders 
- Methods of Epidemiology and Preventive Medicine 
- Psychiatry 
- Neurophysiology and Brain Research.  
- Public Health and Health Services  
- Respiratory Diseases 
- Ethics in medicine and medical research 

 
 

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

 
Environment and Natural Resources 

- Valorization of Lebanese coastal zones 
- Petroleum studies 
- Sustainable water management 
- Renewable energy  
- Biodiversity and speciation 
- Mitigation & management of natural risks 
- Sociology of risk 
- Air quality 
- Urban planning in the age of climate change 
- Environmental law 
- Environmental risks and waste treatment. 

 
Basic Science and Engineering 

- Theoretical & Particle physics 
- Peaceful use of nuclear energy and technics 
- Forensic chemistry 
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- Green chemistry 
- Biomedical engineering 
- Molecular & Cellular Biology  
- Genetics  
- Architecture and Design 
- Civil and Environmental Engineering 
- Chemical Engineering 
- Ergonomy 
- Electrical, Computer and Communications Engineering 
- Industrial Engineering and Management 
- Modern Imaging and vision 
- Mechanical Engineering 
- Nanotechnology and nanoengineering. 
- Telecommunications. 
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