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 دعوة الى تقديم الطلبات
[1] 

 

. للحصول هذا الربنامجشراكة  عن حمددة: تقدم هذه الصفحة معلومات ملحوظة
 معايري االختيار، و نبذة تعريفية، وال)  Campus Franceاليت تديرها   PHC شراكات مجيععن ت مشرتكة على معلوما
 présentation générale [2] الصفحةراجع االتصال(  معلومات

 
 و اجلامعي.العلمي  ماتعاوهنيف تعزيز  ترغب فرنسا و السودان 

   االهداف العامة املشرتكة هي: 
 ؛يف فرنسا و السودان العلمية واجلامعية تعزيز الشراكات الثنائية بني املؤسسات  تطوير ودعم  -
الفرنسممممممممية و  تطمممممممموير التعمممممممماون والتفاعمممممممما بممممممممني ا وسمممممممما  العلميممممممممة وا كاد يممممممممة ؛املشممممممممرت  مشمممممممماريع البحمممممممم دعممممممممم  -

 السودانية؛
 ؛ ق املليية الفيريةمع االحرتام التام حل، ات و املعارفتعزيز تبادل اخلرب  -
 ؛، و الباحثني الشباب على وجه اخلصوصالباحثني و اجلامعيني ا ساتذة تنقا تسهيا -
 تعزيز قدرات البح  و االبتيار يف السودان؛ -
 هلا. تسهيا إدراج السودان يف الربامج ا وروبية الداعمة للتعاون العلمي و اجلامعي الذي هو مؤها -

 
  العلمممممممي بالنسممممممبة للسممممممودان، و سممممممطة ولارة التعلمممممميم العمممممما  و البحممممممبوا ،نبتةةةةةةة PHC شممممممراكة مت وضممممممع قيقمممممما هلممممممذا ال ممممممر حت

 .بالنسبة لفرنسا بواسطة ولارة اخلارجية و التنمية الدولية

 
 أنواع المشاريع المعنية

 تطوير التعاون بني من اجاباحثني من دولة إىل أخرى، تنقا الدعم بتشجيع املشاريع البحثية الثنائية، اىل نبتة     PHC دفهت
 مستدامة.إنشاء شبيات  و نيالعلمي نيطالوس

 

http://www.campusfrance.org/presentation-generale


 
 

 مجيع حقول البح  مؤهلة.تيون 
 : صات التاليةعطى ا ولوية للمشاريع يف التخصت  س، و لين
 ؛ندسيةالعلوم اهلو ري املناخي البيئة و الت و  و الطاقة املتجددة لتطبيقية: الطاقةالعلوم ا -
 علم االحياء و التينولوجيا احليوية؛ و  العلوم البيطرية و الزراعيةو الصحة البشرية    -
 ؛اآلثار -
 االجتماعية؛ وية العلوم اإلنسان -
 .تدريس الل ة الفرنسية -

 
  قالفر تشكيل بالمعايير الخاصة 

   حبوث.ؤسسات مل وأا  ملؤسسات تعليم ع ةملختربات االحباث التابع ة، بفرنسا و بالسودان، مفتوح الدعوة
 

 . الشريكةق الفر ن عالجهات المسؤولة بواسطة صراحة قبول الطلبات التي تمت الموافقة عليها فقط يتم 
 مسمممممؤولني و  ممممما . فرنسممممما، و االخمممممر يف السمممممودان  يف احمممممد ا، نيالعلميممممم املسمممممؤولنيمشمممممروق ممممممن قبممممما اثنمممممني ممممممن  ي قممممماد كممممما

 املالية. كتابة التقارير العلمية وباإلضافة اىل   ،مشروقلل دارياإل فين وال و تنسي ق العلمي،عن ال معا
 

 مممممممممدراءالممممممممدكتوراه و   أو تلممممممممة الممممممممدكتوراه يف ا نشممممممممطة البحثيممممممممة، حتمممممممم  مسممممممممؤولية بطلبممممممممة الالشممممممممباب   البمممممممماحثنيمشمممممممماركة 
 .هاماملشروق، معيار اختيار 

 
 المعايير الخاصة بالمشاريع

 لية:التامعايري لل وفقااختيار املشاريع  يتم
تنفيمممممذ يف فمممممر  المهمممممارات ) وطنينيالمممممرباء اخلممممم اجلمممممودة العلميمممممة و الفنيمممممة الممممميت يمممممتم تقييمهممممما بشممممميا منفصممممما بواسمممممطة  -

النتممممممائج  و التنقمممممما و طممممممر  البحمممممم  و اجلممممممودة و تمممممموفر البنيممممممات التحتيممممممة و الفائممممممدة العلميممممممة للمشممممممروق املشممممممروق، و
 العلمية املتوقعة و مشاريع النشر، وما إىل ذلك(.

 ؛املشروق ىجدو  وضوح و -
 سودان؛ بة لألولويات الوطنية لفرنسا و للا ية املشروق بالنس -
 السوداين؛-بالنسبة للتعاون الثنائي الفرنسيا ية املشروق  -
 مشاركة الباحثني الشباب، اليت ت َشجع بشدة؛ -
 االلتزام بتعاون جديد؛ -
 و العلمية  اجلامعيةقدرات السودان لتنمية ا ية املشروق  -

 



 
 اختيار المشاريع لجنة
 ة خرباء معينني من قبا كا  ا فرنسي، و االخر سوداين، بواسطختضع املشاريع املؤهلة لتقييم علمي منفصا، احد

 .يف اجملاالت البحثية املختلفة ممعرتف هب وطرف 
 ،تقوم ولارة التعليم العا  و البح  العلمي، بالتقييم العلمي للملفات بالنسبة للجانب السوداين. 
 ولارة التعليم الوطين، و ب الدولية للبح  واالبتيار والتعليم العا  عثة أوروبا وبالالنسبة للجانب الفرنسي، تقوم ب

 التعليم العا  و البح ، بالتقييم العلمي للملفات.
   ا العلمية و السودانية على اساس تقييمهالفرنسي السلطات بواسطة ةمشرتكبصورة  تمويالل قرار النهائياليتم اختاذ. 

 
                التشغيل وسائل
و اال ( بني البلدين فقط، الطلبة بالدكتوراه و تلة الدكتوراه)مبن فيهم  ت طية تيلفة تنقا الباحثني اىل املمنوح التمويا  يهدف
 .و التأمني االعاشةتياليف  و التنقالت الوطنية و الدولية  هي
 .له أي معدات اللمةأو  نفسه  البحمتويا  ال ر  منهليس و 

   كا مشروق مت  املوافقة عليه بواسطة الطرفني، الفرنسي و السوداين.سي مول 
  حصريا:من احليومة الفرنسية   الصادرسي طي التمويا 

o يورو  900 حدود يفتياليف الفعلية وفقا لل دعميزورون السودان: التنقا الباحثني الفرنسيني الذين  تيلفة
 سا السودان؛ذهاب و اياب فرن لرحلة

o يورو  يوم 130 اعاشة الباحثني السودانيني الذين يزورون فرنسا، مبعدل قدره. 
  من احليومة السودانية حصريا الصادرسي طي التمويا: 

o   ؛الوطنية و الدولية : سداد تذكرة ذهاب و اياب السودان   فرنساالسودانيني تيلفة تنقا الباحثني 
o يورو  يوم 130 اعاشة الباحثني الفرنسيني الذين يزورون السودان، مبعدل قدره. 

 ح التمويا ملدة أقصاها سنة واحدةيتم من. 
  :تأجيلهاال  ين و  ؛ذه السنةديسمرب من ه 31 يوم وجيب أن تستهلك قبااجلارية يتم منح ا موال للسنة يف فرنسا 

 إىل السنة التالية.
  :ديسمرب من هذه السنة؛ و ال  ين  31ا موال للسنة اجلارية وجيب أن تستهلك قبا يوم يتم منح يف السودان

 .تأجيلها إىل السنة التالية
 

 الملكية الفكرية
تقاسمممممم امللييمممممة  ، اختممممماذ الرتتيبمممممات الاللممممممة لضممممممان تايمممممة واملشممممماريع ممممممدراءيف كممممما بلمممممد، وال سممممميما  نيالبممممماحثعلمممممى ينب مممممي 

 يف ذلممممممك قواعممممممد امللييممممممة الفيريممممممة. بمااااااا [3] الوثيقممممممة املرفقممممممة اءةقممممممر  أن يممممممتمشممممممرتكة. جيممممممب املع شممممممارين املعممممممالفيريممممممة النا ممممممة 
 .القواعد بهذهالتزام جميع األطراف  يعنيالمشروع  تسليم

 



 
 متابعة المشاريع

  تاريخ منكحد اقصى ثالثة أشهر   خاللهنائي ما   إعداد تقرير علمي وب والسودانيني نيفرنسيال نيسؤولاملسيقوم 
 انتهاء املشاريع.

  يف  االليرتوينه مع ملفهم وإرفاق [4] للتحمياالقابا  تقريرالمنوذج استخدام الفرنسيني املشاريع  مدراء علىجيب
اىل مسؤول الربامج للربنامج الفرنسي مدير املشروق  بواسطة رسا هذا التقرير إليرتونيا يغضون ذلك الوق . جيب أن 

 .اناته ادناهبي تردالفرنسي، الذي للجانب 
 تردالذي السوداين،  اىل مسؤول الربامج للجانبارسال تقرير مماثا بواسطة مدير املشروق السوداين  ان يتم جيب 

 بياناته ادناه.
  طبوعات اىل دعم ولارة التعليم العا  و البح  العلمي )السودان( و ولارة اخلراجية و التنمية الدولية املجيب ان تشري

 )فرنسا(.
 

 تسليم المشروعات مفيدة عن معلوم
 .( »FAQ et contact  [5] « قسمى ليارة صفحة ا سئلة الشائعة )أي من املعلومات، يرجطلب قبا 

  منتصف الليل عند  2018 يناير  22 :املشرتكة لتسليم ملفات الطلباملوعد النهائي 
 كحد اقصى 2018مارس  31 نتائج :نشر ال 
 : 2018 ابريل 15 بداية املشاريع 
 2018 ديسمبر  31 :املشاريع )التنقا اىل فرنسا او السودان( هناية. 

 
 التسليم االلكتروني للملفات

، لتجنب املخاطر حتسبااالليرتوين،  Campus Franceموقع  علىمشاريعهم اصحاب املشاريع تسليم جيب على يف فرنسا، 
   تقد م طلباهتم يف الوق  ادحمدد.رت عت ين أن اليت التقنية 
 .[6] اليرتونيا اتالطلب لفاتم ادخال طر راجع 

 .االنجليزيةأو   الفرنسية  ين ادخال امللفات بالل ة
ك، سيقوم موحد  للشركاء الفرنسيني و السودانيني. للقيام بذلاالليرتوين  Campus France على موقعتقد م الطلب : ملحوظة 

 به،  ةبإدخال عناصر امللف اخلاص يقومليي ا كلمة املرور اىل شرييه السوداين سر ي من مث الشريك الفرنسي بفتح حساب و
 بالل ة االجنليزية. بإدخاله يقومالذي  ين ان 
المؤسسة  مسؤول قع عليهيو  ان و، مدراء المشاريع الفرنسيين و السودانيينعلى املشاريع املقدمة بواسطة  التوقيع جيب ان يتم

على  ييون موجودا أن جيبالذي و ما اىل ذلك( و  ،) مدير، رئيس، مدير عام المؤسسة السودانية مسؤول  والفرنسية 
ارفاقه اىل ، ومجع التوقيعات مث الطلب ملف )من الضروري طباعة الصفحة ا وىل منالطلب الصفحة ا وىل من استمارة 

 .("امللفات ارفا  –شروق امل"
 

http://www.campusfrance.org/faq-et-contact


 
و ترف ق على  ،الفرنسية و السودانية املؤسسات  مسؤو  االتفا  الذي   وقع عليهالسرية الذاتية و امللفات تضمن جيب أن ت و

 . PDF ملف شيا
 

 البرنامج بيانات مسؤولي
 :بالنسبة للجانب الفرنسي

 ،ميشيا روىالسيد  
 ملح ق التعاون 

 michel.roy@diplomatie.gouv.fr [7] :االليرتوينالربيد 
 

 السيد  ابو سفيان علي
 مستشار التعاون و العما الثقايفمساعد 

 abusufian.ali@diplomatie.gouv.fr [8] :الربيد االليرتوين
 

 sd.org-www.ambafrance [9] :املوقع اإلليرتوين

 

 السوداني: بالنسبة للجانب
 

 السيد  راشد عبد احلليم سعيد
 نائب مدير البح  العلمي

  eng_rashid@mohe.gov.sd /eng_rashid@hotmail.com: الربيد االليرتوين
 

 السيد  صدي ق بشرى
 نائب مدير التدريب

 siddigomdur@yahoo.com: د االليرتوينالربي
 

mailto:michel.roy@diplomatie.gouv.fr
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