تبادالت عالية املستوى لتطوير األبحاث
الفرنس ّية الفلسطين ّية

املقديس  :مح ّرك رشيك لألبحاث الفرنس ّية
الفلسطين ّية
ـي بشــكل مشــرك منــذ.
ـطيني وفريــق فرنـ ّ
يقــوم بتنفيــذ رشاكات البحــث «املقــديس» فريــق فلسـ ّ
عامــن
ترمــي هــذه الربامــج إىل تطويــر التبــادالت عاليــة املســتوى بــن مختـرات األبحــاث لهذيــن املجتمعــن
العلميّــن .وتعـ ّد رشاكات «املقــديس» نقطــة انطــاق لتطويــر التعاون الجامعــي والعلمــي والتكنلوجي
عــى املــدى الطويــل بني فرنســا وفلســطني.
بإمــكان املؤسســات البحث ّيــة أو الــركات أن تشــارك يف هــذا الربنامــج املخصــص ملخت ـرات البحــث
والخاصــة التابعــة ملؤسســات التعليــم العــايل.
العامــة
ّ

املقديس يف أرقام

5
مشاريع يتم اختيارها
كل عام
ّ

150
باحث

60

برنامج مم ّول منذ عام
2001

60
منشور

20 000

ألف يورو لكل مرشوع

أداة مرنة تتك ّيف مع حاجات الباحثني
تضمــن كامبــوس فرانــس «  « Campus Franceمــن خــال القنصليّــة الفرنسـيّة العا ّمــة يف القــدس،
التنفيــذ اإلداري واملــايل للمشــاريع وتواكــب الباحثــن طــوال هذيــن العامــن.
ويهــدف التمويــل إىل تح ّمــل تكلفــة تن ّقــل الــركاء بــن فرنســا وفلســطني .وميكــن أن يخصــص كذلــك
لـراء املعـ ّدات أو لتنظيــم النشــاطات العلم ّيــة الالزمــة إلجـراء املــروع.

أقوال الباحثني عن املقديس...
»

إن التبــادالت مــع املهنيــن الفلســطينيني ،باحثــن كانــوا أم مجــ ّرد مامرســن ،تعكــس انفتاحــا
حقيق ّيــا مــن كال الطرفــن .وأتــاح هــذا األمــر التســاؤل حــول األفــكار املطروحــة وفتــح مســارات
جديــدة يف العــارة البيومناخ ّيــة

«

فريان يوستا جارسيا
مهندس جسور وعامرة طرق ،مد ّرس

»

أتــاح يل املقــديس التواصــل مــع ر ّوا ٍد يف األبحــاث الفرنســ ّية أعــرف أســاءهم ألننــي قــرأت
أعــاالً لهــم .وهــؤالء الــر ّواد هــم حال ّيــا رشكايئ يف األبحــاث .وتســاعدين معرفتهــم عــى تحســن جــودة
البحــث الــذي أجريــه يف فلســطني .ناهيــك عــن أ ّن املقــديس يعــزز الصــات مــع الفرانكفون ّيــة

«

رشا خ ّياط
باحثة يف علم األحياء الدقيقة

ما هي معايري االختيار ؟
تقــوم لجنــة مك ّونــة من خــراء بتقييم املشــاريع تبعاُ للمعايــر التالية :
الجودة العلم ّية للمرشوع
كفاءة وجودة طواقم البحث
متاسك املقاربة املعتمدة بني الطواقم
النتائــج املرجــ ّوة مــن حيــث املنشــورات ،وبــراءات االخــراع أو التطبيقــات التكنلوج ّيــة
واالقتصاديّــة
تن ّوع مصادر التمويل املشرتك
إرشاك طلبة الدكتوراة والباحثني الشباب
التكامل بني الطواقم
السمة االبتكاريّة للتعاون

متى وكيف يتم الرتشّ ح ؟
يتــم إعــان تقديــم طلبــات الرتشّ ــح مــن خــال كامبــوس فرانــس واملعهــد الفرنــي يف القــدس يف
كل عــام.
كانــون الثــاين /ينايــر مــن ّ
ينبغــي إيــداع مل ّفــات الرتشّ ــح بشــكل مشــرك مــن قبــل الطــرف الفلســطيني ( لــدى املعهــد الفرنــي
يف القــدس ووزارة التعليــم العــايل الفلســطيني) ومــن قبــل الطــرف الفرنــي (لــدى كامبــوس فرانــس).
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