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في  )دكتوراه -(ماجستير الستقبال طلبات الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا الرابعاإلعالن 
  2021 لعام الجامعات الحكومية السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني

  

ـــال الرابعإطالق اإلعالن عن  والبحـث العلمي تعلن وزارة التعليم العـالي ـــــــ ـــــــــتقبـال طلبـات الـدعم المالي لرســــ ائل ســـــ
ــا ـــــيــــــ ـــلـــ ـــ ـــــــعــ ـــــــات الـ ـــــــ ـــــ ـــــــر الــــــــدراســـ ــتــــــــيـ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــاجســـ ــــ ـــــــوراه) -(مـ ــــة  دكــــــــتـ ــــــــوريــــ ـــــــ ـــة الســـــــ ــــيـــــ ـــــــومــــ ـــــــكـ ــــــحـ ــ ـــــــات ال ـــــعـ ـــــامـــ ــــجـــ ـــــي الــــ   فـــ

من صـــــــندوق دعم البحث العلمي والتطوير  2021 لعام طرطوس) -حماه -الفرات -البعث -تشـــــــرين -حلب -(دمشـــــــق
  .التقاني للتعليم العالي

  

  شروط قبول الدعم المالي لرسائل الدراسات العليا:

ــجًال لدى   -أ ــ ــ ـــ ــات العليا الطالب للدعم المالي مسـ ــ ــ ــ أن يكون البحث العلمي المقدم من قبل طالب الدراســ

 الجامعة وحاصل على موافقة القسم المختص.

العليا بخطة عمل المشــروع البحثي والجدول الزمني للمراحل األســاســية  أن يلتزم طالب الدراســات  -ب

  للبحث وأخالقيات البحث العلمي.

ــادية   -ج ــ ــ ــ ــ ــافــة ولــه نتائج تطبيقية وتنموية وجدوى اقتصـــ ــ ــ ــ ــ أن يكون البحــث العلمي ذو قيمــة علميــة مضـــ

 بحيث يمكن االستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

ــاكل   -د ــ ـــاهم في حل المشـ ـــركات والجهات العامة لتطوير  أن يســ ــات والشــ ــ ــسـ ــ الفنية التي تعاني منها المؤسـ

 منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية أو إيجاد بديل.

ــل   -ه ــ ــا إلى حـــ ــ ـــا وتوجيههـــ ــ ـــة لتطوير التكنولوجيــ ــ ــارف في البحوث العلميــ ــ دعــم توظيف العلوم والمعـــ

 .المشكالت وتسويق نتائج البحوث العلمية

ـــتفيدة من إنجاز بحثه تبيَّن فيه    -و ــدق من الجهة المسـ ــات العليا بتقديم كتاب مصــ أن يقوم طالب الدراســ

ــتفيدة بتقديم  ــ ــ ــكلة حقيقية تعاني منها هذه الجهة وأن تقوم الجهة المســ ــ ــ ــاهم في حل مشــ ــ ــ بأن إنجاز هذا البحث يســ

ــ ــ ــواًء دعم مادي أو من خالل تأمين التجهيزات والمخابر الضــ ــ ــالدعم للطالب ســ ــ تمارة رورية لتنفيذ البحث وفقاً لالســ

 وذلك إضافًة إلى الدعم الذي سيحصل عليه من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني.

ــر العلمي الداخلي أو الخارجي   -ز ــ ــ ــ ــ ــات العليا بالنشــ ــ ــ ــ ــ ــأن يقترن البحث العلمي لطالب الدراســ ــ ــ ــ ــ رورة مع ضــ

 يلي: وفق ما العلمي والتطوير التقاني عند النشراإلشارة الواضحة إلى الدعم المقدم من صندوق دعم البحث 



ــر الخارجيبطالب الدكتوراه زام تإل -1 ــ ــ ــراً  النشــ ــ ــ ـــة في في  حصــ ــ ــ ــنفة ومفهرســ ــ ــ مجلة علمية محكمة مصــ

 العالمية. Scopusقاعدة بيانات 

ــر الخارجيزام تإل -2 ــ ـــ ــتير بالنشــ ــ ــ ــمن المجالت العلمية المعتمدة من قبل الوزارة طالب الماجســ ــ ــ و أ ضـــ

حــال وجود قيمــة تطبيقيــة عــاليــة للبحــث وفي هــذه الحــالــة يُترك القرار للجنــة العلميــة المرجعيــة وذلــك في الــداخلي 

 التي سُتحدد وجود قيمة تطبيقية للبحث. للصندوق

ــ حصـــل على دعم من الصـــندوقأن يقوم طالب الدراســات العليا الذي   -ح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   بإنشـــاء صـــفحة  على ال

  google  scholar باإليميل الخاص بالجامعة وموافاتنا بما يثبت إنشاؤه لهذه الصفحة.  

  آلية التقدم لإلعالن:
ــــيح األ لمــديريــة البحــث العلميتقــدم طلبــات الــدعم المــالي  - ـــــــ بحــاث التي في الجــامعــة والتي تقوم بــدورهــا بترشـــ

ـــالها إلى تراها مناســـــــــبة ـــ اللجنة العلمية  لعرضـــــــــها على والبحث العلمي مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وإرســـ
ـــــــندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني ــــريطة، المرجعية لصـــ  لمبرراتاالمعايير المذكورة أعاله مع ذكر  أن تحقق شــــــ

 .دعماللحصول على لالموجبة 

 يتضمن طلب الدعم المالي المقدم: -

ـــــمن ميزانية  -1 ــــ ــــــــات العليا يتضـــــ ــــــل عليه من طلب دعم مقدم من طالب الدراســــــ بحثه ومبلغ الدعم الذي حصــــــــ
 الجامعة.

ــتير أو  -2 ســــجل بين بأن هذا البحث مالدكتوراه) وكافة القرارات التي تمخطط البحث (مخطط رســــالة الماجســ
 وحاصل على موافقة القسم المختص إضافًة إلى قرار الجامعة المتضمن مبلغ الدعم المقدم من قبلها.

ــــــتفيدة من إجراء  -3 ــــــتحققها هذه الجهذا البحث متكتاب الجهة المســـــــ ـــــمناً الفائدة التي ســـــــ ـــ راء ة من إجهضـــــ
ــواًء دعم مادي  ـــــــ ـــــات العليا ســــ ـــــــ ــــتقدمه هذه الجهة لطالب الدراسـ ــــ ـــ أو من خالل تأمين التجهيزات البحث والدعم الذي ســ

 .وفقًا لالستمارة والمخابر الضرورية لتنفيذ البحث

ــــــمناً البنود المذكورة أعاله  -4 ـــــ ــــخة واحدة عيتم تقديم طلب الدعم متضـ ـــ خطط مالبند الثاني  ماعدا لى نســـــ
 الرسالة تقدم على ثالث نسخ نسخة مذكور فيها اسم طالب الدعم ونسختين مغفلتي األسماء.

ــــــة األبحاث وتقييمها وعرض المقبول منها على تقوم الل - ـــــندوق بدراســـــ جلس إدارة مجنة العلمية المرجعية للصــــــ
 إلقرارها واعتمادها بشكل نهائي وتحديد مقدار الدعم المالي الذي سيقدم لمشروع البحث. الصندوق

ــــــــنــدوق دعم البحــث العلمي اللجنــة العلميــة المرجعيـة ليحـدد حجم الــدعم المــالي المقــدم للبحـث من قبــل  - ـــ صـــ
ــــــمن ـــــــ ات المــاليــة اإلمكــانيــ والتطوير التقــاني، بــالفرق بين تكــاليف البحــث والقيمــة المقــدمــة لهــذا البحــث من الجــامعــة وضـ

ــــــــ (المتاحة لصندوق دع ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ) خمسة ماليين ليرة 5.000.000م البحث العلمي والتطوير التقاني وبما ال يتجاوز مبلغ الـ
ــــ (  .الماجستير) ثالثة ماليين ليرة سورية فقط ال غير لرسالة 3.000.000سورية فقط ال غير لرسالة الدكتوراه ومبلغ ال



ــاب خاص بهيحول مبلغ الدعم   -خ امعة تقوم الج ،المخصــــــص لمشــــــروع البحث المعتمد للتمويل إلى حســــ
 .دعم تحت إشرافهابفتحه وٌيصرف مبلغ ال

ـــــر العلمي الداخلي  تم منح مكافأةي  -د ــون) 50.000الخارجي (و للنشـــ ـــر الداخليألف لير  خمســــــ ـــ ــــورية للنشــ  ة ســــ
ـــــمن المجالت العلمية ــــر الخار  مئة) 100.000و (المعتمدة  الداخلية ضــ محكمة جي في مجالت ألف ليرة ســـــــورية للنشـــ

 العالمية. Scopus مصنفة ومفهرسة في قاعدة بيانات

ــلم   ــ ــ ــ ــات العليا طلبات الدعم المالي تسـ ــ ـــ ــائل الدراســ ــ ــ ــ ـــتير لرسـ ــ ــ لى إالواردة من الجامعات ه) دكتورا -(ماجســ

  .28/4/2022 ولغاية 5/4/2021 مناعتبارًا  والبحث العلمي مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي

 
  

  مالحظة: يستثنى المعيدون من التقدم لهذا اإلعالن كون الجامعة تقوم بتغطية كامل نفقات البحث.
  

  

  لحصول على مزيد من المعلومات حول آلية الدعم المالي المقدم من الصندوق يمكن ا

  دمشق -المزة -والبحث العلمي وزارة التعليم العاليمن 

  العلمي مديرية البحث

  11 00963     2129887رقم الهاتف:

  11 00963     2120351 رقم الفاكس:                                  

  بريد مديرية البحث العلمي
scientific@mohe.gov.sy  

                                                                              
  والبحث العلمي وزير التعليم العالي                                                                         

 بسام إبراهيمالدّكتور                                                                        


