
 
ي الكيبيكي  الرابعاطالق النداء 

 PQSB   (2023-2022)  لجرس العلوم الفلسطين 
 

ن للعلوم والتكنولوجيا ي أكاديمية فلسطي 
وبالتعاون مع صندوق كيبيك ألبحاث العلوم  (PALAST) يرسنا فن

، وصندوق كيبيك  (FRQS) ، وصندوق كيبيك للعلوم الطبية والصحية(FRQNT) الطبيعية والتكنولوجية
حات  الرابع  ، ان نعلن عن النداء  (FRQSC) للعلوم المجتمعية والثقافية  ة لتقديم مقتر المنح البحثية القصت 

ن  ي كيبيك ونظرائهم من الباحثي 
ن فن ن الباحثي  ي مقاطعة كيبيك )الكندية(. وكجزء من التعاون العلمي بي 

األجل فن
ي كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،  

ي الجامعات والمؤسسات البحثية الفلسطينية فن
ن فن الفلسطينيي 

إىل الكبيكي  ي 
الفلسطينن العلوم  جرس  يهدف  ن   إذ  بي  البحثية  والزيارات  كة  المشتر البحثية  المشاري    ع  تعزيز 

ي مقاطعة
ن فن ن الشباب( والباحثي  ن )خاصة الباحثي  ن الفلسطينيي   .كيبيك )الكندية(   الباحثي 

 

ي وإىل بناء جسور  
ن ودعم وتعزيز التعاون العلمي والبحن  ي الكيبيكي إىل تحفت 

يهدف جرس العلوم الفلسطينن
ي التعاون األكاديمي المستدا

ي الضفة الغربية والقدس وغزة، وخصوصا فن
ي كيبيك ونظرائهم فن

ن فن ن الباحثي  م بي 
ي القطاعات ذات العالقة.  

ي تنسجم واألولويات التنموية الوطنية فن
 المجاالت النر

 

ن  ات متفاوته ]بي  ن بزيارات بحثية لفتر ن فلسطينيي  ي هذا اإلطار ، سيقوم جرس العلوم بتمويل قيام باحثي 
وفن

كة    أشهر[شهرين واربعة   ي أعمال بحثية مشتر
ي كندا لإلنخراط فن

ي مقاطعة كيبيك فن
إىل جامعات ومراكز بحثية فن

ي إحدى الجامعات أو 
ه الكندي فن ي ونظت 

ن الباحث الفلسطينن حات بحثية تقدم بالتوافق بي  مستندة إىل مقتر
ي مقاطعة الكيبك   المؤسسات البحثية المستضيفة
  .فن

 

ي ثالثة
ي ذلك العلوم الطبية والصحية، العلوم الطبيعية   مجاالت تغطي المنح مشاري    ع بحثية فن

واسعة، بما فن
 والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم االجتماعية، والعلوم اإلنسانية، والفنون.  

 

حات األبحاث إستنادا إىل جدارتها وجدواها   . سيتم تقييم مقتر
 

 كيفية التقديم 
  

ك مع الباحث الك  • ي متطابق من  تحديد موضوع البحث العلمي المشتر
وع بحن  ندي و / أو اختيار مرسر

ي ستتوفر الح القائمة  
حة والمعروضة من   عىل صفحة االكاديميةقا عىل  النر ، لعناوين االبحاث المقتر

)كندا الكيبيك  ي 
فن ن  الباحثي  4th-https://palast.ps/en/news/launch-:  ( قبل 

call-pqsb-bridge-science-quebecer-palestinian 
 

ي التعرف عىل قائمة بجامعات كيبيك ، كما يمكنك ايجاد يمكنك و  •
ن فن السابقة  النداءات المشاركي 

ي ال
ي وابط التالية ر فن

 الذي يتوافق مع اهتماماتك  كيبيكي الباحث التحديد ومساعدتك فن
•  https://palast.ps/en/what-we-do/science-bridges/pqsb   

•  https://www.palast.ps/en/what-we-do/science-
bridges/pqsb/3rd%20PQSB%20participation  

•  https://palast.ps/en/what-we-do/science-bridges/pqsb/participation  
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https://palast.ps/en/news/launch-4th-palestinian-quebecer-science-bridge-pqsb-call
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https://www.palast.ps/en/what-we-do/science-bridges/pqsb/3rd%20PQSB%20participation
https://palast.ps/en/what-we-do/science-bridges/pqsb/participation


 
 

االتصال بالباحث الكيبيكي لتقديم نفسك ومؤهالتك واهتماماتك البحثية، واالستفسار عن  •
، ي
ي حال التوافق العلمي البحن 

يتم طلب رسالة دعوة من الباحث   امكانية التعاون المحتمل، وفن
 .الكيبيكي 

ك • وع وخطة العمل للتعاون المشتر ح المرسر من خالل تعبئة نموذج الطلب والذي يحتوي عىل مقتر
   الرابط الموجود عىل صفحة االكاديمية

 
احات مشاري    ع البحث  معايير اختيار   مقير

 

 جودة البحث المقدم  •

ي  •
وع البحن   وضوح أهداف وخطة عمل المرسر

ي الكندي من حيث أثر البحث وامكانية  •
موائمة البحث المقدم مع أهداف جرس العلوم الفلسطينن

ي ا
ي اإلستفادة منه عىل المستوى الوطنن

 لفلسطينن

ي والعالقة مع الطرف الكندي   •
وع البحن   مدى استدامة المرسر

ي )باحث نشط، لدية منشورات محكمة خالل  •
ة البحثية للباحث الفلسطينن ن   المست  السنتي 

ن   .الماضيتي 
 

 :التغطية المالية
 

ن من الضفة الغربية والق ي الكيبيكي بدفع المخصصات إىل الباحثي 
دس وغزة  سيقوم جرس العلوم الفلسطينن

 للمعايت  المحلية وبحد أقىص 
ً
دوالر  2000وبدل سفر وتنقل بحد أقىص  دوالر كندي / شهر، 2500وفقا

 .كندي 
 

 2022/ 11/ 15اخر موعد للتقديم الطلبات: 
 

 : يةمواعيد أول
 

ي لتقديم الطلبا
 2022/ 11/ 15ت: الموعد النهائ 

 2022/ 12/ 15ت : قييم أوىلي داخىلي للطلبات
ن الفائزي  2023/ 01/ 16  - 2022/ 12/ 16: نمقابالت واعالم المشاركي 

ا )اختياري ن ن حول كيفية اعداد طلب الفت   25/01/2023 : ( لقاء مع المشاركي 
 2023/ 05/ 01 : الرابعة دء سفر الدفعة ب
 

 والتواصل:   لالتصال
ن للعلوم والتكنولوجيا   0599671638جوال:  | reserach@palast.ps | أكاديمية فلسطي 


