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يف  دكتوراه( -)ماجستري الستقبال طلبات الدعم املايل لرسائل الدراسات العليا اخلامساإلعالن 
 2022 لعام اجلامعات احلكومية السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاين

 

ةعل ةتسنن ع تسننللب ل طلبنن ع ةعننلعع ةانن ي ع تسنن    ال ةخلنن   إطنن ا ةالعنن   عننو  اةعبحننا ةععل نن  تعلننو ارة ا ةعلعلننلع ةععنن ي
 يف ةجل  عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ع ة    لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ةعسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن      دكلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ة   -)  جسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلر ةععللننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 نو ننولاا دعنع ةعبحنا ةععل ن  اةعل ن      2022 ععن   ط طن (  -محن   -ةعفن ةع -ةعبعنا -تش  و -حلب -)د شق
 .ةعلل ين عللعللع ةعع ي

 

 شروط قبول الدعم املايل لرسائل الدراسات العليا:
ة للوودعم املووايل مسووىالا لوود  اجلامعوو املتقوودمأن يكووون البحووث العلمووي املقوودم موون قبوول طالوول الدراسووات العليووا  - أ

وعلوى أال يكوون قود معوى علوى صودور قورار ؤلوس اللويون العلميوة  .نياملختص والكلية وحاصل على موافقة القسم
 مدة زمنية تتىاوز العام الواحد.

خبطوووة عمووول امللوووروو البح وووي واجلووودول الوووطمل للمراحووول ا ساسوووية للبحوووث أن يلتوووطم طالووول الدراسوووات العليوووا  - ب
 وأخالقيات البحث العلمي.

أن يكووون البحووث العلمووي ةو قيمووة علميووة معووافة ولووة وتووائة تطبيقيووة وتنمويووة وجوودو  اقتصووادية  يووث  كوون  - ج
 االستفادة منة يف إحد  اجلهات العامة أو اخلاصة.

لوووع تعووواين منهوووا امليسسوووات واللوووركات واجلهوووات العاموووة لتطووووير منتىا وووا أن يسوووايفم يف حووول امللووواكل الفنيوووة ا - د
 وخدما ا ومتكينها من حتسني قدرا ا التنافسية أو إجياد بديل.

دعووم توفيووع العلوووم واملعووارو يف البحووول العلميووة لتطوووير التكنولوجيووا وتوجيههووا إ  حوول امللووكالت وتسوووي   - ه
 .وتائة البحول العلمية

أن يقوم طالل الدراسات العليا بتقدمي كتاب مصدق من اجلهة املستفيدة من إجنواز   وة تبونيي فيوة جنن إجنواز يفو ا  - و
للطالول املقودم الودعم  طبيعوةاجلهوة املسوتفيدة  تبونيالبحث يسايفم يف حل ملكلة حقيقية تعاين منها يفو ه اجلهوة وأن 

 .مبا يتواف  مع متطلبات   ة ر العرورية لتنفي  البحثسواءا دعم مادي أو من خالل أتمني التىهيطات واملخاب

مووع ووورورة اإلشووارة أن يقوو ن البحووث العلمووي لطالوول الدراسووات العليووا  لنلوور العلمووي الووداخلي أو اخلووارجي  - ز
 .الواوحة إ  الدعم املقدم من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاين عند النلر



 املتقدم للدعم  لنلر وف  ا يت: أن يلتطم طالل الدراسات العليا  - ح

قاعووودة بيوووا ت ؤلوووة علميوووة صكموووة مصووونفة ومفهرسوووة يف يف  حصوووراا  اخلوووارجي النلووور الووودكتوراهطالووول ل  لنسووبة  -1
Scopus .العاملية 

الووداخلي النلوور أو  ووومن اتووالت العلميووة املعتموودة موون قبوول الوووزارة النلوور اخلووارجيلطالوول املاجسووتري   لنسووبة -2
الوع  وجود قيمة تطبيقية عالية للبحوث ويف يفو ه احلالوة ي و ق القورار للىنوة العلميوة املرجعيوة للصوندوقوةلك يف حال 

 ست حدد وجود قيمة تطبيقية للبحث.

 إبولووووواء صوووووفحة  علوووووى الووووووووو حصووووول علوووووى دعوووووم مووووون الصوووووندوقأن يقووووووم طالووووول الدراسوووووات العليوووووا الووووو ي   - ط
google scholar إل يل اخلاص  جلامعة وموافاتنا مبا ي بت إولاؤه هل ه الصفحة . 

 آلية التقدم لإلعالن:
اةعنننن تلننن    نننلا     ةعنننن  ول ننن  إعلبننن  ط عنننب ةعل ةتسننن ع يف ةجل  عننن  ال   ننن  ةعبحنننا ةععل ننن تلنننل  طلبننن ع ةعنننلعع ةاننن ي  -

 عع ضنب  علن  اةعبحنا ةععل ن   ل     ةعبحا ةععل   يف ارة ا ةعلعلنلع ةععن ي اإ تس هل  إىل احب   ةعن ت ة    و تسب  رتشلح ةأل
ةاننوك  ا أعنن    نن   كنن   حيلننق ةاعنن  رأ   شنن    ، ةعلجونن  ةععل لنن  ةا جعلنن  عدننولاا دعننع ةعبحننا ةععل نن  اةعل نن    ةعللنن ين

 .لععةعلحد ل عل  عةا جب   ةارب ةع

 :   اييت  لض و طلب ةعلعع ةا ي ةالل  -

 طلب دعع  لل   و ط عب ةعل ةتس ع ةععلل   لض و  لزةنل  احبثه ا بلغ ةعلعع ةعوي حد  علله  و ةجل  ع . -1

بني أب   وة ةعبحنا  سنج  اح نن  علن  ةعلكل  ة   اك ف  ةعل ة ةع ةعن تخم ط ةعبحا )خم ط  تس ع  ةا جسلر أا  -2
 إض فً  إىل ق ة  ةجل  ع  ةالض و  بلغ ةعلعع ةالل   و قبلب . .نيةاخلد اةع لل    ةفل  ةعلسع

   نو إجن ة  ةعبحنا اةعننلعع بنضن و ً ةعف  نلا ةعنن تسنلحللب   نو  ةجلكلن   ةجلبن  ةاسنلفللا  نو إجن ة   نوة ةعبحنا  ل -3
ةعضنن ا     أا  ننو لنن ل ا ننني ةعلجبلننزةع اةاخنن   ةعننوي تسننللل ه  ننو  ةجلبنن  ع  عننب ةعل ةتسنن ع ةععللنن  تسنن ةً  دعننع  نن دي 

 مب   ل ةفق     ل لب ع احبثه.  علوفلو ةعبحا

خم نط ةع تسن ع  تلنل  علن  ةعبونل ةعثن ين    عنلة عل  نسخ  اةحلا  لع تللمي طلب ةعلعع  لض و ً ةعبو د ةاوك  ا أع    -4
 . انسخلني  غفلن ةألمس   ا ش فله   عبةعنسخ   وك   فلب  ةتسع ) ث   نسخ 

 .اإ تس هل  إىل  لل لني ل ةتس  ةألاحب  ةجل  ع ً ع ةا جعل  علدولااجو  ةععل ل  ةعلتعلل  -

جملننن  إدة ا علننن    نننلع عننن و ةالبننن ل  نننو ةألاحبننن   افلننن ً علننن ة  ةعلجوننن  ةععل لننن  ةا جعلننن   عنننل عننن دا تلننن     ةالل لنننني -
 الق ة    اةعل  د    ش   هن    احتل ل  للة  ةعلعع ةا ي ةعوي تسللل  اش اع ةعبحا. ةعدولاا

دنننولاا دعنننع ةعبحنننا ةععل ننن  اةعل ننن    ةعلجوننن  ةععل لننن  ةا جعلننن  عحينننلد حجنننع ةعنننلعع ةاننن ي ةالنننل  علبحنننا  نننو قبننن   -
ع ةعبحنا ةععل ن  ةعبحنا  نو ةجل  عن  اضن و ةال   نلن ع ةا علن  ةال حن  عدنولاا دعن ابتسل   ل ةابلغ ةالل  هلنوةةعلل ين، 



  مخس     ني عرا تس     فلط ال غر ع تس ع  ةعنلكل  ة  ا بلنغ ةعننننن 5,000,000اةعل     ةعلل ين امب  ال  لج ار  بلغ ةعنننن )
 .ةا جسلر  ث ث     ني عرا تس     فلط ال غر ع تس ع  3,000,000)

إىل حسنن   لنن و تلنن   ةجل  عنن   فلحننه ا  دنن    بلننغ  ةالبنن ل علننلععحينن ل  بلننغ ةعننلعع ةاخدننا اشنن اع ةعبحننا  -
 ع  توفلو ةعبحا.اتل   ةجل  ع  مبل   حتت إش ةفب  ع   احبا لععةع

ضننن و  ا تسننن     علوشننن  ةعنننلةلل أعننني عنننر     ننن   100,000ةخلننن  ج  )ا علوشننن  ةععل ننن  ةعنننلةلل   لع  نننوح    فننن ا ننن -
حم  ننن   دنننوف  ج  يف جمننن ع أعننني عنننرا تسننن     علوشننن  ةخلننن     ننن  ن  200,000ا )ةاعل نننلا  ةعلةلللننن  ةجملننن ع ةععل لننن 
 ةعع ال . Scopus ق علا  ل انعا فب تس  يف 

إ  مديريوة البحووث الوواردة مون اجلامعوات ه( دكتوورا -)ماجسوتري لرسوائل الدراسوات العليووا طلبوات الودعم املوايل تسولم
 .5/3202 /7 ولغاية 8/5/2022 مناعتباراا  والبحث العلمي العلمي يف وزارة التعليم العايل

 
 

 هل ا اإلعالن كون اجلامعة تقوم بتغطية كامل وفقات البحث.مالحظة: يست ىن املعيدون من التقدم 
 

 
 حلصول على مطيد من املعلومات حول آلية الدعم املايل املقدم من الصندوق  كن ا

 دمل  -املطة -والبحث العلمي وزارة التعليم العايلمن 
 مديرية البحث العلمي

 00963 11  2129887رقم اهلاتع:
 00963 11  2120351رقم الفاكس: 

 

 والبحث العلمي وزير التعليم العايل

 بسام إبرايفيمالدّكتور                                                                           


