
تبادالت عالية المستوى

لتطوير األبحاث
 الفرنسّية الفلسطينّية



المقدسي : محّرك شريك لألبحاث 
الفرنسّية الفلسطينّية

يقوم بتنفيذ شراكات البحث » المقدسي« فريق فلسطينّي وفريق 
فرنسّي بشكل مشترك لمدة سنتين. 

ترمي هذه البرامج إلى تطوير التبادالت عالية المستوى بين مختبرات 
األبحاث لهذين المجتمعين العلمّين. وتعّد شراكات »المقدسي« نقطة 

انطالق لتطوير التعاون الجامعي والعلمي والتكنلوجي على المدى 
الطويل بين فرنسا وفلسطين.

بإمكان المؤسسات البحثّية أو الشركات أن تشارك في هذا البرنامج 
المخصص لمختبرات البحث العامة والخاّصة التابعة لمؤسسات 

التعليم العالي.
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أداة مرنة تتكّيف مع حاجات 
الباحثين

المقدسي هو اآللية المحلية لمشاريع هوبير كوريان. برنامج ذو امتياز للتعاون 
الفرنسي-الفلسطيني في مجال البحث. تقوم فرنسا بتوفير اجمالي الدعم 

المالي لهذا البرنامج )عبر وزارتي أوروبا والشؤون الخارجية والتعليم العالي(.

تضمن كامبوس فرانس »Campus France«  من خالل القنصلّية الفرنسّية 
العاّمة في القدس، التنفيذ اإلداري والمالي للمشاريع وتواكب الباحثين طوال 

العامين.

ويهدف التمويل إلى تحّمل تكلفة تنّقل الشركاء بين فرنسا وفلسطين. 
ويمكن أن يخصص كذلك لشراء المعّدات أو لتنظيم النشاطات العلمّية 

الالزمة تنفيذ المشروع.

أقوال الباحثين عن المقدسي...
        إن التبادالت مع المهنين الفلسطينيين، باحثين كانوا أم مجّرد 

ممارسين، تعكس انفتاحا حقيقّيا من كال الطرفين. وأتاح هذا األمر 
التساؤل حول األفكار المطروحة وفتح مسارات جديدة في  العمارة 

البيومناخّية

         أتاح لي المقدسي التواصل مع  رّواٍد في األبحاث الفرنسّية أعرف 
أسماءهم ألنني قرأت أعمااًل لهم. وهؤالء الرّواد هم حالّيا شركائي في 

األبحاث. وتساعدني معرفتهم على تحسن جودة البحث الذي أجريه 
في فلسطين. ناهيك عن أّن المقدسي يعزز الصالت مع الفرانكفونّية

فيران يوستا جارسيا
مهندس جسور وعمارة طرق، مدّرس

رشا خّياط
باحثة في علم األحياء الدقيقة
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ما هي معايير االختيار ؟

متى وكيف يتم الترّشح ؟

تقوم لجنة مكّونة من خبراء بتقييم المشاريع تبعُا للمعايير التالية :

الجودة العلمّية للمشروع

كفاءة وجودة طواقم البحث

تماسك المقاربة المعتمدة بين الطواقم

النتائج المرجّوة من حيث المنشورات، وبراءات االختراع أو التطبيقات 

التكنلوجّية واالقتصادّية

تنّوع مصادر التمويل المشترك

إشراك طلبة الدكتوراة والباحثين الشباب

التكامل بين الطواقم
 

السمة االبتكارّية للتعاون

يتم إعالن تقديم طلبات الترّشح من خالل كامبوس فرانس والمعهد 

الفرنسي في القدس في كانون الثاني/ يناير من كّل عام.

ينبغي إيداع ملّفات الترّشح بشكل مشترك من قبل الطرف الفلسطيني 

)لدى المعهد الفرنسي في القدس ووزارة التعليم العالي الفلسطيني( 

ومن قبل الطرف الفرنسي )لدى كامبوس فرانس(.

www.institutfrancais-jerusalem.org


