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 تقديم

في إطار دعم التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجمهورية التونسية وجمهورية 

مصر العربية، تم االتفاق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس ووزارة 

للتعاون  ةالمصري ةالتونسي المتابعة للجنة الفنية البحث العلمي بمصر خالل اجتماع

على هامش ورشة العمل التونسية  التأمالذي والتكنولوجي ل البحث العلمي في مجا

 11و 12يومي بتونس المصرية الثانية حول علوم وتكنولوجيات المياه المنعقدة 

إلنجاز مشاريع بحث الخامس عروض العلى إصدار طلب ، 1121نوفمبر 

 مشتركة. 

ولويات الوطنية المشتركة وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه واستجابة لأل

إضافة إلى  بالبحث التنمويجديد من المشاريع تعنى  نوعتم االتفاق على تمويل 

 مشاريع البحث والتكوين القائمة حاليا.

 

 المالمح العامة للبرنامج: أوالً 

 أنواع المشاريع: -1

 :ن من المشروعات البحثية المشتركةيتضمن هذا البرنامج نوعي

  :والتكوينالبحث مشروعات  -أ

تكوين فرق وهى مشروعات تمهيدية لمشروعات البحث التنموي وتهدف إلى 

الطلبة وتدريب الباحثين زيارات تبادل ن خالل ك ملبحثية من كال الجانبين وذ

عام فقط ويمكن لمدة وذلك  خرىأمستلزمات  أي  وال تشتمل على تمويل الباحثين 

 وبعد موافقة اللجنة المشتركة. يإضافخر وذلك بدون تمويل آإلى عام  هاتمديد

بين البلدين من خالل تبادل الخبرات لى إالمشروعات من النوعية هذه وتهدف 

ويعد المقترح البحثي وفقا ، لفرق العمل البحثيجتماعات العلمية إلستشارات واإلا

 (.1مرفق ) لنموذج التقدم المرفق
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  :مشروعات البحث التنموي  -ب

 ثالثةويتم إنجازها في  أهم   تمويل ماليذات أنها وتتميز هذه المشروعات ب

االجتماعية  والحياةوتقوم هذه المشروعات أساسا على تنمية االقتصاد ، سنوات

وسوف إنشاء بنية معملية حديثة ومتطورة  في البلدين وتساهم بشكل كبير في

 لبناء آليات استثمارية متكاملة بين البلدين بهدف نواةهذه المشروعات تكون 

لنموذج  وفقاً  ويعد المقترح البحثي، ل الموارد المتاحة في مصر وتونسستغالإ

   .(2)مرفق  الميزانيةالجدول الخاص بتوزيع التقدم المرفق متضمناً 

 

 :نوالمشارك  -2

 إلىبالنسبة و، لجهات الحكومية فقط فى مصر وتونسهذا البرنامج مفتوح ل

المعنية كل البحث وكل الجهات هيامفتوحة لكل  مشروعات البحث والتكوين فهي

مفتوحة لجميع فهي مشروعات البحث التنموي  إلىالنسبة ب، وبهذا التعاون

المراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية الحكومية ويشترط تشريك القطاع 

من الجانبين كجهة مشاركة في إجراء البحث أو تطبيقه  االجتماعي وأاالقتصادي 

ن يكون ذلك فى صورة خطاب معتمد ويرفق مع أعلى ) و تثمين نتائجهو

  .مستندات التقدم بمقترح المشروع المشترك( 

 

 :التقدموإجراءات شروط   -3

 للشروط التالية: وجوبايتم قبول المقترحات البحثية المستوفاة 

  من قبل  االنجليزيةباللغة العربية أو  المقترح البحثينفس بيتم التقدم

وهى وزارة الجهة المصرية المعنية مصري إلى الباحث الرئيسي ال

الجهة التونسية ومن قبل الباحث الرئيسي التونسي إلى  البحث العلمي

لنماذج ل وفقاوذلك  وهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المعنية

 . الخاصة بذلك
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   ن المصري ي  من الباحثين الرئيسيعليه عا يكون المقترح البحثي موق

 .جهة كليهما عتمدا من وموالتونسي 

 أن يتقدم بأكثر من مقترح بحثي في نفس لباحث رئيسي واحد  ال يجوز

وفي كل الحاالت فإن ه لن يتم التخصص وفي نفس النوع من المشاريع، 

قبول أكثر من مقترح واحد لنفس الباحث الرئيسي في إطار النوع الواحد 

 .  من المشروع: بحث وتكوين أو بحث تنموي 

  قطاع تقديم ما يفيد بموافقة القطاع االقتصادي أو االجتماعي  منالبد (

بان يكون جهة مشاركة في إجراء البحث أو تطبيق صناعى أو خدمى ( 

نتائجه وذلك فى صورة خطاب معتمد يرفق مع مستندات التقدم الخاصة 

 بمشروعات البحث التنموي.  

 طريقة التقدم فى مصر وفي تونس: 

 :ين المصريينبالنسبة إلى الباحث

يسحب نموذج التقدم من اإلدارة المركزية للعالقات العلمية بوزارة البحث 

ويقدم  http://www.sti.sci.egالعلمى أو من على موقع الشبكة القومية للمعلومات 

لى نسخة على إوصورة باإلضافة  ةالباحث الرئيسي المصري نسخة ورقية أصلي  

CD  ( (Word formatقات العلمية على اإلدارة المركزية للعالإلى  يدباليد أو بالبر

 :العنوان التالي

وزارة البحةث العلمةي )مبنةى  -الةدور الثةاني  -اإلدارة المركزية للعالقات العلميةة 

 القاهرة. -شارع القصر العيني  212أكاديمية البحث العلمي ( ، 

البريد بد أو مستوفية وكاملة بالي تصل النسخ الورقية للمقترح البحثيوعلى أن 

تصل  ت يقبل انتهاء الموعد المحدد لنهاية التقدم حيث تستبعد جميع المقترحات ال

 بالبريد بعد موعد انتهاء التقدم.
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 :بالنسبة إلى الباحثين التونسيين

: التعليم العالي والبحث العلمي يسحب نموذج التقدم من موقع واب وزارة 

www.mes.tn    ة ونسخة إلكترونية على م الباحث الرئيسي نسخة ورقية أصلي  ويقد

CD :ونسخة ترسل إلى البريد اإللكترونيawatefsoltane@gmail.com . 

 لمزيد من التفاصيل يمكن االتصال بـ:

  :بوزارة البحث العلميالعالقات العلمية  مسئولاألستاذ محمد ماهر   

  14312922ت/ ف  :  -

 sci_info@msr.sci.egالبريد اإللكتروني:  -

  السيدة عواطف سلطان المرزوقي: كاهية مدير البرامج والشراكة العلمية

 الثنائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  42391912 الهاتف / فاكس: -

 awatefsoltane@gmail.com البريد اإللكتروني: -

 

 :للبرنامج المشتركة طبيعة األنشطة  -4

  :مشروعات البحث والتكوين -أ 

ش روو بحثية المشتركة والندوات العلميةالبرنامج أنشطة المشروعات اليغطى 

  العلمية.المجاالت هذه جميع تشمل أنشطة التعاون ووالتدريب العمل 

  :مشروعات البحث التنموي -ب

تجددة، الفالحة )االكتفاء المو الجديدة، الطاقة والبيئة : المياهمجاالتتشمل 

 الصحة(.علوم  علوم وتكنولوجيات المواد،الذاتي/المناطق القاحلة(، 
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 : التمويل -5

  :مشروعات البحث والتكوين - أ

بالعملة  ي تقريبا  والر أمريكد 2111 الـ ما يعادللكل مشروع قيمة التمويل 

 ثانيةسنة للتمديد نه يمكن اعلما وأ، عام فقطلمدة والمحلية الخاصة بكل جانب 

على النحو ستضافة إلويخصص هذا التمويل لنفقات السفر وا .إضافي دون تمويل

 :التالى

معلوم بالنسبة للجانب التونسى تكون وهى يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر  -

تكون  وللجانب المصريتذكرة الطائرة، معلوم التأشيرة، معلوم الطابع الجبائي 

 وتنقسم الزيارات إلى نوعين:، ، قيمة استخراج تأشيرة السفرنقيمة تذاكر الطيرا

أيام  سبعةخر لفترة ال تتجاوز المدى للطرف اآل ةقصير ةزيار *

باحث رئيسي الجتماعات العلمية لفرق العمل البحثي )إلستشارات واإلل

نظرائهم الباحثين مع بالمشروع (     من ينوب عنه من فريق العمل أو

 خر. آللمشروع البحثي من الطرف اا الُمشاركين في

لمدة ال تزيد عن شهر لطالب أو خر آلللطرف اطويلة المدى  ةزيار *

 .بالمشروع البحثيشارك ُمتدرب مُ 

، ويتحمل الجانب المضي ف نفقات اإلقامة الكاملة واإلعاشة والتنقل الداخلي -

جميع  ن تتمولكبدل يومي للباحث الزائر تكون هذه النفقات فى صورة  يجب أال  و

 .إجراءات االستضافة عن طريق الباحث الرئيسي المستضيف وجهته البحثية

  

 :مشروعات البحث التنموي -ب

ألف دوالر  91يعادل بما كل جانب من إجمالي الميزانية للمشروع البحثي دد حُ 

وبما ال يزيد عن ثالثة  سنوي اة الخاصة بكل جانب بالعملة المحلي  ي تقريبا  أمريك

 . تسنوا
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(i)- واالستضافة: نفقات السفر  

من الميزانية السنوية  %11الـ نسبة ستضافة إلتتجاوز نفقات السفر واال أيجب 

 .المحددة المخصصة للمشروع ويتم تنفيذها طبقا للخطة الزمنية

(ii)- تنفيذ المشروع:نفقات   

ليف وتكاوالمعدات وقطع الغيار والمستهلكات الخفيفة  تشمل نفقات األجهزة

ة إلسداء عقود التوظيف النشر وورش العمل المشتركة، وأيضا  محدودة المد 

من  %21الـعقود التوظيف نسبة تتجاوز  أالعلى   ،خدمات لفائدة المشروع

 المعتمدة .  الميزانية السنوية

 

 تقييم المقترحات:  نياثا
 

 :طبق ا للمعايير التاليةالتقييم يتم 

 لبحث والتكوين : بالنسبة إلى مقترح مشروعات ا

 الفائدة العلمية ومخرجاتها المتوقعة، 

 متها مع متطلبات المشروعئومال يمهارات الفريق البحث،   

  إلنجاز المشروع المطلوبة البنية العلمية التحتيةتوافر،  

 الشبان، مشاركة الباحثين  

 ة وطبيعة التعاون وتبادل الخبراتدرج.  

 التنموي: وبالنسبة إلى مقترح مشروعات البحث 

 فتكون جميع ما سبق باإلضافة إلى:  

  االقتصادية واالجتماعية بالبلدين،مردود المشروع على برامج التنمية 

  مع األهداف والمخرجاتتوزيع ميزانية المشروع مة ئمال.  
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 النشر: ثاالث

ا –الطرفين  يجب أال يقوم أحد - أو  عالميإلأو ا بأعمال النشر العلمي  -منفرد 

ن عن نتائج الدراسات الجارية فى نطاق المشروع البحثى موضوع اإلعال

 .خذ موافقة كتابية من الطرف اآلخرالتعاقد إال بعد أ

و خارجية أتقارير داخلية  ويه فى كل األبحاث المنشورة أو أييجب أن يتم التن -

تستفيد من النتائج التى تصدر عن المشروع ما نصه أن المشروع ممول من 

 . المصري التونسي اونبرنامج التع

 براءات االختراع: رابعا

على كل من الطرفين اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من حماية الملكية الفكرية 

تم تسوية المسائل المتعلقة ت. وسوف و الممنوحة في إطار هذا البرنامجالناتجة أ

ا بين المؤسسات الم ة. وإذا لم يتم شاركبالملكية الفكرية الخاصة بهذا البرنامج ودي 

المتحدة الخاصة  اتفاق ستطبق قواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم التوصل إلى أي

 .بالقانون التجاري الدولي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


