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 املقديس : محرّك رشيك لألبحاث الفرنسّية
لفلسطينّية ا

املقديس يف أرقام

 يقــوم بتنفيــذ رشاكات البحــث »املقــديس« فريــق فلســطينّي وفريــق فرنــّي بشــكل مشــرك منــذ.

عامــن

ترمــي هــذه الرامــج إىل تطويــر التبــادالت عاليــة املســتوى بــن مختــرات األبحــاث لهذيــن املجتمعــن 

العلميّــن. وتعــّد رشاكات »املقــديس« نقطــة انطــاق لتطويــر التعاون الجامعــي والعلمــي والتكنلوجي 

عــى املــدى الطويــل بن فرنســا وفلســطن.

ــة أو الــركات أن تشــارك يف هــذا الرنامــج املخصــص ملختــرات البحــث  بإمــكان املؤسســات البحثيّ

العامــة والخاّصــة التابعــة ملؤسســات التعليــم العــايل.

20 000 
ألف يورو لكل مرشوع
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أداة مرنة تتكّيف مع حاجات الباحثني

تضمــن كامبــوس فرانــس » Campus France » مــن خــال القنصليّــة الفرنســيّة العاّمــة يف القــدس، 

التنفيــذ اإلداري واملــايل للمشــاريع وتواكــب الباحثــن طــوال هذيــن العامــن.

ويهــدف التمويــل إىل تحّمــل تكلفــة تنّقــل الــركاء بــن فرنســا وفلســطن. وميكــن أن يخصــص كذلــك 

لــراء املعــّدات أو لتنظيــم النشــاطات العلميّــة الازمــة إلجــراء املــروع.

أقوال الباحثني عن املقديس...

ــا  ــس انفتاح ــن، تعك ــرّد مامرس ــوا أم مج ــن كان ــطينين، باحث ــن الفلس ــع املهني ــادالت م       إن التب

ــارات  ــح مس ــة وفت ــكار املطروح ــول األف ــاؤل ح ــر التس ــذا األم ــاح ه ــن. وأت ــن كا الطرف ــا م حقيقيّ

ــة ــامرة البيومناخيّ ــدة يف الع  »جدي
   »

ــرأت  ــي ق ــامءهم ألنن ــرف أس ــيّة أع ــاث الفرنس ــع رّواٍد يف األبح ــل م ــديس التواص ــاح يل املق        أت

أعــامالً لهــم. وهــؤالء الــرّواد هــم حاليـّـا رشكايئ يف األبحــاث. وتســاعدين معرفتهــم عــى تحســن جــودة 

ــة  »البحــث الــذي أجريــه يف فلســطن. ناهيــك عــن أّن املقــديس يعــزز الصــات مــع الفرانكفونيّ
   »
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متى وكيف يتم الرتّشح ؟
ــي يف القــدس يف  ــد الفرن ــس واملعه ــوس فران ــن خــال كامب ــح م ــات الرّش ــم طلب ــم إعــان تقدي يت

ــر مــن كّل عــام. ــاين/ يناي ــون الث كان

ينبغــي إيــداع ملّفــات الرّشــح بشــكل مشــرك مــن قبــل الطــرف الفلســطيني ) لــدى املعهــد الفرنــي 

يف القــدس ووزارة التعليــم العــايل الفلســطيني( ومــن قبــل الطــرف الفرنــي )لــدى كامبــوس فرانــس(.

ما هي معايري االختيار ؟
تقــوم لجنــة مكّونــة من خــراء بتقييم املشــاريع تبعاُ للمعايــر التالية  :

       الجودة العلميّة للمروع

       كفاءة وجودة طواقم البحث

       متاسك املقاربة املعتمدة بن الطواقم

       النتائــج املرجــّوة مــن حيــث املنشــورات، وبــراءات االخــراع أو التطبيقــات التكنلوجيّــة 

واالقتصاديّــة

        تنّوع مصادر التمويل املشرك

        إرشاك طلبة الدكتوراة والباحثن الشباب

        التكامل بن الطواقم

        السمة االبتكاريّة للتعاون
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