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 2021اإلعالن الثالث لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني لعام 
 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطالق اإلعالن الثالث لصندوق دعم البحث 

بهدف استقطاب مشاريع األبحاث في القطاعات  2021العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي لعام 

 المختلفة 

 المراكز والهيئات البحثية السورية(. -)الجامعات السورية الحكومية والخاصة

فيد المشاريع البحثية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق من دعم مالي مقدم من وستست

 صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني للتعليم العالي.
 

 شروط قبول البحث للدعم المالي:

أن يكون البحث العلمي ذو قيمة علمية مضافة وله نتائج تطبيقية وتنموية وجدوى اقتصادية   -1

 االستفادة منه في إحدى الجهات العامة أو الخاصة.بحيث يمكن 

أن يساهم في حل المشاكل الفنية التي تعاني منها المؤسسات والشركات والجهات العامة   -2

 لتطوير منتجاتها وخدماتها وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية أو إيجاد بديل.

التكنولوجيا وتوجيهها إلى حل دعم توظيف العلوم والمعارف في البحوث العلمية لتطوير   -5

 .المشكالت وتسويق نتائج البحوث العلمية

 أن يقترن البحث العلمي بالنشر العلمي الداخلي أو الخارجي. -8

يُشترط أن يكون مقدم طلب الدعم المالي حاصالً على شهادة دراسات عليا )دكتوراه(،  -26

ً إلى إحدى المؤسسات البحثية العلمية، ويُمك ن تقديم طلب الدعم المالي لمشروع وأن يكون منتميا

بحثي من قبل فريق من الباحثين على أن يكون على رأسهم باحث رئيس مستوٍف للشروط اآلنفة 

 الذكر.

يُمكن للباحثين االستفادة من البنى التحتية العلمية المتوفرة لدى المراكز والهيئات  -27

 اإلمكانات المتوفرة.البحثية األخرى )كالمخابر والتجهيزات( والخبرات في حدود 

 ال يحق للباحث الرئيس التقدم إلى أكثر من مشروع بحثي واحد ضمن اإلعالن. -11

 

 

 

 

 آلية التقدم لإلعالن:

وفقاً لنموذج "استمارة مشروع بحث علمي منفرد أو مشترك" يُقدم طالب الدعم المالي  -1

العلمي االلكتروني، إلى مديرية االستمارة المعتمد والمتوفر على موقع وزارة التعليم العالي والبحث 

 البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 



توقع طلبات الدعم المالي الخاصة بمشاريع األبحاث المقدمة من الباحثين  -2

)االستمارة( من قبل الباحث الرئيس وتذكر فيها أسماء الباحثين المشاركين وتواقيعهم، كما تبين 

ي يعملون فيها وتُمهر بتوقيع وختم رئيس المؤسسة التي ينتمي إليها الفريق أسماء المؤسسات الت

 "األجهزة متوفرة للقيام باألنشطة البحثية المطلوبة الخاصة بالبحث". البحثي مع عبارة

 تقدم استمارة المشروع البحثي على ثالث نسخ: -3

رئيس  نسخة مذكور فيها األسماء وموقعة من كامل أعضاء الفريق البحثي ومن  -

 المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الفريق البحثي.

 نسختين مغفلتي األسماء وغير موقعتين. -

 تتضمن االستمارة: -4

مدخل يعرض موضوع البحث وأهدافه والجدوى من تنفيذه والمشكلة التي سيعمل  -

 البحث على حلها.

والتحليلية عرض مفصل لطرائق البحث، بما في ذلك األعمال الميدانية والمخبرية  -

 على أنواعها والتبادل العلمي والتقني.

 مراحل البحث موزَعة على فترات زمنية محددة. -

 بيان مفصل يحدد مواقع العمل الميداني والمخبري. -

ويمكن أن تغطي موازنة أي  ،موازنة تفصيلية تتضمن البنود التي سيتم اإلنفاق وفقها -

النقل واالنتقال والجوالت المشتركة، تعويضات مشروع بحثي كما يلي: نفقات تشغيلية، تعويضات 

الزيارات الحقلية، نفقات تبادل المعلومات والنشر العلمي والبرمجيات، نفقات المواد االستهالكية 

وتكاليف التجهيزات المكملة....، ويمكن للباحث أن يكيف البنود اآلنفة الذكر بحسب مقتضيات 

دوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني ال يمول شراء مع األخذ بعين االعتبار بأن صن ،مشروعه

األجهزة الكاملة )الثقيلة والدقيقة( التي يُفترض أن توفرها المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الباحث 

 من ضمن بنيتها العلمية التحتية.

مالحظة: على مقدم طلب الدعم المالي أن يقوم بكتابة فقرات االستمارة بوضوح وبشكل 

كامل وخاصةً فيما يتعلق بالبرنامج الزمني والميزانية وطرائق العمل، دون اللجوء إلى كتابة 

 العموميات.

 

 
 

 مدة تنفيذ المشروع البحثي: -

 مدة تنفيذ المشروع البحثي المعتمد للدعم سنة واحدة غير قابلة للتجديد. 
 

 نشر النتائج العلمية وحقوق الملكية الفكرية: -

العلمية المرجعية للصندوق بعقد ندوة علمية مشتركة لعرض النتائج التي تقوم اللجنة  -

 توصل إليها الباحثون.

يتعهد الباحثون بنشر النتائج العلمية في المجالت المحكمة العربية والعالمية )مع اإلشارة  -

 الواضحة إلى دعم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني(.

براءات االختراع واالكتشافات العلمية وحقوق الملكية الفكرية تطبق األنظمة المرعية على  -

 الناتجة عن المشاريع.



( 50.000)يُمنح الباحثون مكافأة مالية عند النشر في مجالت علمية محكمة ومعتمدة  -

( مئة 100.000خمسون ألف ليرة سورية للنشر الداخلي ضمن المجالت العلمية الداخلية المعتمدة و )

 ية للنشر الخارجي في مجالت محكمة مصنفة ومفهرسة في قاعدة بيانات ألف ليرة سور

Scopus.العالمية 

 

 تقدم طلبات الدعم المالي خالل الفترة

 2021/ 5/4من 

 6/2021 /3ولغاية 
 

 
 

 يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول آلية الدعم المالي المقدم من الصندوق 

 دمشق -المزة -العلميمن وزارة التعليم العالي والبحث 

 مديرية البحث العلمي

 00963 11 2129887رقم الهاتف:

 00963 11 2120351رقم الهاتف:
 

 بريد مديرية البحث العلمي
scientific@mohe.gov.sy 

 

 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 الدّكتور بسام إبراهيم                                                                          


