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اإلعالن الخاص باستقبال طلبات الدعم المالي ألبحاث تتعلق باإلعاقة واألشخاص ذوي
اإلعاقة في الجامعات الحكومية والخاصة السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير
التقاني للتعليم العالي لعام 2022
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطالق إعالن خاص باستقبال طلبات الدعم المالي
ألبحاث تتعلق باإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة في الجامعات الحكومية السورية (دمشق -حلب-
تشرين -البعث -الفرات -حماه -طرطوس -الجامعة اإلفتراضية السورية) والجامعات الخاصة
السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام  2022وبما يتوافق مع المصفوفة
التنفيذية للخطة الوطنية لإلعاقة لعام  2021-2022المعتمدة من قبل وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل.
● هدف اإلعالن:
يهدف اإلعالن إلى استقطاب مشاريع األبحاث المتعلقة باإلعاقة وتوظيف البحث العلمي في
تعزيز دمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع واإلسهام في تحسين مختلف جوانب الرعاية الصحية
لألشخاص ذوي اإلعاقة وتوفيرها مع التركيز على إجراءات الوقاية والكشف المبكر ودعم
وتوفير الخدمات في مجال التأهيل وإعادة التأهيل.
● المشاركون:
الباحثون وطالب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والخاصة السورية.
● المحاور البحثية:
 دمج تكنولوجيا التعليم لدعم ذوي اإلعاقة. الدراسات االجتماعية والنفسية واألسرية والقانونية واالقتصادية لذوي اإلعاقة. األبحاث الطبية والصحية المتعلقة بذوي اإلعاقة. تطوير أدوات لتقييم وقياس اإلعاقة وتحديد درجاتها. تطوير األدوات واألجهزة المساعدة والعالجية لألشخاص ذوي اإلعاقة. تطوير وتحسين األطراف الصناعية واألجهزة التقويمية وذلك علىمستوى الطرفككل أو على مستوى أجزاء الطرف.
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 استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وتقويم حاالت األشخاص ذوي اإلعاقة. أبحاث مواءمة البيئة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة.● شروط قبول البحث للدعم المالي:
● الشروط العامة:
 أن يكون البحث العلمي ذو قيمة علمية مضافة وله نتائج تطبيقية وتنموية وجدوىاقتصادية بحيث يمكن االستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة لخدمات
ذوي اإلعاقة.
 دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير التكنولوجيا وتوجيههاإلى حل المشكالت وتسويق نتائج البحوث العلمية المتعلقة بذوي اإلعاقة.
 أن يقترن البحث العلمي بالنشر العلمي الداخلي أو الخارجي مع ضرورة اإلشارةالواضحة إلى الدعم المقدم من قبل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني
عند النشر.
 أن يقوم طالب البحث العلمي الذي حصل على دعم الصندوق بإنشاء صفحة على Google Scholarبالبريد اإللكتروني الخاص بالجامعة التي ينتمي إليها وموافاتنا
بما يثبت إنشاؤه لهذه الصفحة.
● الشروط الخاصة بأبحاث أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية:
 يُشترط أن يكون مقدم طلب الدعم المالي حاصالا على شهادة دراسات عليا(دكتوراه) ،وأن يكون منتميا ا إلى إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة السورية،
ويُمكن تقديم طلب الدعم المالي لمشروع بحثي من قبل فريق من الباحثين على أن
يكون على رأسهم باحث رئيس مستوفٍ للشروط اآلنفة الذكر ،وأن ال يكون أحد
أعضاء الفريق البحثي طالب دراسات عليا.
 يُمكن للباحثين االستفادة من البنى التحتية العلمية المتوفرة لدى الجامعات الحكوميةوالخاصة (كالمخابر والتجهيزات) والخبرات في حدود اإلمكانات المتوفرة.
 ال يحق للباحث الرئيس التقدم إلى أكثر من مشروع بحثي واحد ضمن اإلعالن. أن يكون البحث موضوع الدعم أصيالا (ليس جزءاا من بحث آخر أو جزء منرسالة ماجستير أو دكتوراه) وأن يتعهد الباحث بذلك.
● الشروط الخاصة بأبحاث طالب الدراسات العليا:
 أن يكون مشروعالبحث المقدم من قبل طالب الدراسات العليا المتقدم للدعم الماليمسجالا لدى الجامعة وحاصل على موافقة القسم والكلية المختصين.
 أن اليكون قد مضى على صدور قرار الشؤون العلمية مدة زمنية تتجاوز العامالواحد.
 أن يلتزم طالب الدراسات العليا بخطة عمل المشروع البحثي والجدول الزمنيللمراحل األساسية للبحث وأن يلتزم بأخالقيات البحث العلمي.
● آلية التقدم لإلعالن:
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بالنسبة ألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية:
يُقدم طالب الدعم المالي "استمارة مشروع بحث علمي منفرد أو مشترك وفقا ا
لنموذج االستمارة المعتمد لهذا اإلعالنوالمتوفر على موقع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي االلكتروني ،إلى مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
والبحث العلميأو إلى مديرية البحث العلمي في جامعتهليتم إرسالها إلى مديرية
البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الجامعة ،ويُحدد
فيها المحور البحثي الذي يندرج البحث ضمنه من المحاور المحددة أعاله.
توقع طلبات الدعم المالي الخاصة بمشاريع األبحاث المقدمة من الباحثين
(االستمارة) من قبل الباحث الرئيس وتذكر فيها أسماء الباحثين المشاركين
وتواقيعهم ،كما تبين أسماء المؤسسات التي يعملون فيها وتُمهر بتوقيع وختم رئيس
المؤسسة التي ينتمي إليها الفريق البحثي مع عبارة "األجهزة متوفرة للقيام
باألنشطة البحثية المطلوبة الخاصة بالبحث".
تقدم استمارة المشروع البحثي على ثالث نسخ:
 نسخة مذكور فيها األسماء وموقعة من كامل أعضاء الفريق البحثي ومنرئيس المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الفريق البحثي.
 نسختين مغفلتي األسماء وغير موقعتين.تتضمن االستمارة:
 مقدمة تشتمل على أهمية البحث وأهدافه والمشكلة التي سيعملالبحث على حلها والنتائج المتوقعة.
صل لمنهجية البحث وطرائقه وأدواته ،بما في ذلك
 عرض مف ّاألعمال الميدانية والمخبرية والتحليلية على أنواعها والتبادل
العلمي والتقني.
 مراحل البحث التفصيلية وتوزيعها على فترات زمنية محددة-. موازنة تفصيلية تتضمن البنود التي سيتم اإلنفاق عليها.مالحظة :على مقدم طلب الدعم المالي أن يقوم بكتابة فقرات االستمارة
صل وبشكل خاص البرنامج الزمني والميزانية
بوضوح وبشكل كامل ومف ّ
وطرائق العمل ،وتوخي الدقة بكل ما يُكتب باالستمارة.
بالنسبة ألبحاث طالب الدراسات العليا:
يُقدم طالب الدعم المالي "استمارة مشروع بحث علمي منفرد وفقا ا لنموذج
االستمارة المعتمد لهذا اإلعالنوالمتوفر على الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،إلى مديرية البحث العلمي في جامعته ويُحدد فيها المحور
البحثي الذي يندرج البحث ضمنه من المحاور المحددة أعاله ،ويتم إرسالها إلى
مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الجامعة.
توقع طلبات الدعم المالي الخاصة بمشاريع األبحاث المقدمة من قبل طالب
الدرسات العليا (االستمارة) من قبل الباحث ويوقع عليها ،كما تبين أسماء
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الجامعات التي ينتموي إليها الطالب وتُمهربتوقيع وختم رئيس الجامعة التي ينتمي
إل يها طالب الدرسات العليا مع عبارة "األجهزة متوفرة للقيام باألنشطة البحثية
المطلوبة الخاصة بالبحث".
 تقدم استمارة المشروع البحثي على ثالث نسخ: نسخة مذكور فيها األسماء وموقعة من كامل أعضاء الفريق البحثي ومنرئيس المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الفريق البحثي.
 نسختين مغفلتي األسماء وغير موقعتين. تتضمن االستمارة: مقدمة تشتمل على أهمية البحث وأهدافه والمشكلة التي سيعملالبحث على حلها والنتائج المتوقعة.
صل لمنهجية البحث وطرائقه وأدواته ،بما في ذلك
 عرض مف ّاألعمال الميدانية والمخبرية والتحليلية على أنواعها والتبادل
العلمي والتقني .
 مراحل البحث التفصيلية وتوزيعها على فترات زمنية محددة.موازنة تفصيلية تتضمن البنود التي سيتم اإلنفاق عليها.مالحظة :على مقدم طلب الدعم المالي أن يقوم بكتابة فقرات االستمارة
صل وبشكل خاص البرنامج الزمني والميزانية
بوضوح وبشكل كامل ومف ّ
وطرائق العمل ،وتوخي الدقة بكل ما يُكتب باالستمارة.
● الدعم المالي:
تستفيد مشاريع األبحاث المعتمدة من دعم مالي يُقدم من صندوق دعم البحث العلمي
والتطوير التقاني للتعليم العالي وفق اآلتي:
● بالنسبة ألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية:
 يحدد حجم الدعم المالي المقدم للبحث من قبل اللجنة العلمية المرجعية للصندوقبنا اء على الموازنة التفصيلية المقدمة من قبل الباحث ضمن استمارة البحث والتي
تتضمن البنود التي سيتم اإلنفاق عليها ،علما ا أنه يمكن تغطية موازنة أي مشروع
بحثي وفق اآلتي :نفقات تشغيلية ،تعويضات النقل واالنتقال والجوالت
المشتركة ،تعويضات الزيارات الحقلية ،نفقات تبادل المعلومات والنشر العلمي
والبرمجيات ،نفقات المواد االستهالكية وتكاليف التجهيزات المكملة ،....ويمكن
للباحث أن يكيّف البنود اآلنفة الذكر بحسب مقتضيات مشروعه ،مع األخذ بعين
االعتبار بأن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني ال يُ َّمول شراء
األجهزة الكاملة (بما فيها الحواسيب) التي يُفترض أن توفرها المؤسسة البحثية
التي ينتمي إليها الباحث من ضمن بنيتها العلمية التحتية.
 يتم توقيع عقد بين الباحث ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يُنظم من خاللهآلية ومراحل صرف المبالغ المستحقة.
● بالنسبة ألبحاث طالب الدراسات العليا:
 يحدد حجم الدعم المالي المقدم للبحث من قبل اللجنة العلمية المرجعية لصندوقدعم البحث العلمي والتطوير التقاني ،باستكمال المبلغ المقدم لهذا البحث من
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الجامعة وضمن اإلمكانيات المالية المتاحة لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير
التقاني وبما ال يتجاوز مبلغ الــــ ( )5,000,000خمسة ماليين ليرة سورية فقط ال
غير لرسالة الدكتوراه ومبلغ الــــ ( )3,000,000ثالثة ماليين ليرة سورية فقط ال
غير لرسالة الماجستير.
 يحول مبلغ الدعم المخصص لمشروع البحث المقبول للدعم إلى حساب خاصتقوم الجامعة بفتحه ويٌصرف مبلغ الدعم لكل بحث تحت إشرافها وتقوم الجامعة
بمتابعة تنفيذ البحث.
مالحظة :يستثنى المعيدون من التقدم لهذا اإلعالن كون الجامعة تقوم بتغطية كامل
نفقات البحث.
● مدة تنفيذ المشروع البحثي:
 بالنسبة ألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية :مدة تنفيذ المشروع البحثيالمعتمد للدعم سنة واحدة على األكثر غير قابلة للتجديد ابتدا اء من تاريخ توقيع
العقد.
 بالنسبة ألبحاث لطالب الدراسات العليا:مدة تنفيذ المشروع البحثي هي المدة التييستغرقها طالب الدراسات العليا في انجاز رسالته وفق القوانين واألنظمة
الجامعية.
● نشر النتائج العلمية وحقوق الملكية الفكرية:
 تقوم اللجنة العلمية المرجعية للصندوق بعقد ندوة علمية مشتركة لعرض النتائجالتي توصل إليها الباحثون.
 يتعهد الباحثون بنشر النتائج العلمية في المجالت المحكمة العربية والعالمية (معاإلشارة الواضحة إلى دعم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني).
 تطبق األنظمة المرعية على براءات االختراع واالكتشافات العلمية وحقوقالملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع.
 يُمنح الباحثون مكافأة مالية عند النشر في مجالت علمية محكمة ومعتمدة( )100.000مئة ألف ليرة سورية للنشر الداخلي ضمن المجالت العلمية الداخلية
المعتمدة و ( )200.000مئتي ألف ليرة سورية للنشر الخارجي في مجالت محكمة
مصنفة ومفهرسة في قاعدة بيانات Scopusالعالمية.
● مدة تقديم الطلبات:
 بالنسبة ألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية والبحثية :تسلم طلبات الدعم الماليألبحاث أعضاء الهيئة التدريسية خالل الفترةمن  21/8/2022ولغاية
31/12/2022.
بالنسبة ألبحاث طالب الدراسات العليا:تسلم طلبات الدعم المالي لرسائل
الدراسات العليا (ماجستير -دكتوراه) الواردة من الجامعات إلى مديرية البحث
العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتباراا من 21/8/2022ولغاية
20/8/2023.
-
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يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول تفاصيل اإلعالن ومتعلقاته وآلية الدعم المالي
المقدم من الصندوق
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -المزة -دمشق
مديرية البحث العلمي
رقم الهاتف2129887 11 00963:
رقم الفاكس2120351 1100963:
وزير التعليم العالي البحث العلمي
الدّكتور بسام إبراهيم
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