
 

 الجمهوريّة العربيّة السوريّة                                                                                   

  وزارة التعليم العالي   
 ميلمديرية البحث الع      

                                                                                        
   

يف  دكتوراه( -)ماجستًن الستقبال طلبات الدعم ادلايل لرسائل الدراسات العليا الثالثاإلعالن 
 9102 لعام اجلامعات احلكومية السورية من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاين

 

 تسننني ط ب طلطننن    لنننر يل  دلننن   لتتسننن يا  لرر تسننن    لعلاننن ال  لث لننن إطننناإل  ن نننا  تعلنننز رز رل  ليعلنننايل  لعننن    نننز 
 لعن   طتطنوس( -محن ه - لفنت   - لطعن  -تشنتيز -حلن  -يف  جل مع    حلكوماة  لسورية )دمشن  دكيور ه( -)م جسيري

 ،9112( لع   92مز صنررإل د يل  لطح   لعلمي ر ليطويت  لي  ين لليعلايل  لع    حملرث مبوج   دلتتسو  رقيل ) 9102
 

 شروط قبول الدعم ادلايل لرسائل الدراسات العليا:
أن يكووون البحووث العلمووي ادلقوودم موون قبوول طالوول الدراسووات العليووا الطالوول للوودعم ادلووايل مسوو ال  لوود   -

 موافقة القسم ادلختص.اجلامعة وحاصل على 

أن يلتزم طالل الدراسات العليا خبطة عمل ادلشروع البحثي واجلدول الزمين للمراحول اسساسوية للبحوث  -
 وأخالقيات البحث العلمي.

دد معايرىا ابلشكل التايل: ولو نتائج تطبيقيةأن يكون البحث العلمي ذو قيمة علمية مضافة  -  وُتح

 .إجياد بديلو أأن يساىم يف حل مشكلة معينة    -0

  إحد  اجلاات العامة أو اخلاصة.حبيث ميكن االستفادة منو يف لو جدو  اقتصادية   -9

تبوٌن  فيوو  أن يقوم طالل الدراسات العليا بتقدمي كتوا  مصودق مون اجلاوة ادلسوتفيدة مون إهواز حبثوو  -3
جلاوة ادلسوتفيدة بتقودمي الودعم وأن تقووم ا أبن إهاز ىذا البحث يساىم يف حل مشكلة حقيقيوة تعواين مناوا ىوذه اجلاوة

ً  دعوم موادو أو مون خوالل لموٌن الت ايوزات وادلخوابر الضورورية لتنفيوذ البحوث  وذلو  وفقوا  لالسوتمارة للطالل سووا
 إضافة  إىل الدعم الذو سيحصل عليو من صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاين.

 .أن يقدم الطالل براًة اخرتاع يف حال أمكن ذل  -

وسوويتم ح ووز  ابلنشوور العلمووي الووداخلي أو اخلووارجي لطالوول الدراسووات العليوواأن يقوورتن البحووث العلمووي  -
تقوودمي الطالوول مووا يثبووق نشووره دلقوواالت علميووة داخليووا  أو  موون مبلوود الوودعم ادلقوودم موون الصووندوق حلووٌن %01نسووبة 
 علمي والتطوير التقاين عنود النشورمع ضرورة اإلشارة الواضحة إىل الدعم ادلقدم من صندوق دعم البحث ال خارجيا  

 وفق ما يلي:

قاعوودة رللووة علميووة زلكمووة مصوونفة ومفارسووة يف يف  حصوورا   لنشوور اخلووارجيابطالوول الوودكتوراه إلووزام  -0
 العادلية. Scopusبياانت 

 



أو الوداخلي  ضمن اجملالت العلميوة ادلعتمودة مون قبول الووزارة طالل ادلاجستًن ابلنشر اخلارجيإلزام  -9
الو   وجود قيمة تطبيقية عالية للبحوث ويف ىوذه احلالوة يحورتق القورار لل نوة العلميوة ادلرجعيوة للصوندوقوذل  يف حال 

 ستححدد وجود قيمة تطبيقية للبحث.

 google  scholarأن يقوووم طالوول الدراسووات العليووا الووذو قدبوول حبثووو للوودعم انشوواً صووفحة  علووى الوووووو  -
 .ابإلمييل اخلاص ابجلامعة وموافاتنا دبا يثبق إنشاؤه ذلذه الصفحة

 آلية التقدم لإلعالن:
احبنن ث  لننو تت ىنن  يف  جل معننة ر لننو ت ننو   ننرررى     ننا   أ دلريتيننة  لطحنن   لعلمننيت ننر  طلطنن    لننر يل  دلنن    -

 للجننننة  لعلمانننة  دلتجعانننة ل ننننررإل د نننيل  مريتينننة  لطحننن   لعلمننني يف رز رل  ليعلنننايل  لعننن   لعت ننن    لننن  رإرتسننن ذل  إى من تسنننطة
 .ر يل للح وب  ل  ل دلوجطة   دلربر   دلع يري  دلذكورل أ اه مع ذكت  أ  حت    تيطة،  لطح   لعلمي ر ليطويت  لي  ين

  لسننناار  لنننوزيت اام ننن  ر نننتو  دل طنننوب من ننن   لننن  جننننة  لعلمانننة  دلتجعانننة لل ننننررإل  رر تسنننة  أاحبننن ث رتت نننو   لل -
 نقت رى  ر  يم دى   شكا هن يي رحترير م ر ر  لر يل  دل    لذي تسا ر  دلشترع  لطح .

 ننننررإل د نننيل  لطحننن   لعلمننني  للجننننة  لعلمانننة  دلتجعانننة لحينننرد حجنننيل  لنننر يل  دلننن    دل نننر  للطحننن  منننز قطنننا  -
ر ل امننة  دل رمننة ذلنذ   لطحنن  مننز  جل معننة ر ننمز  نمك ملانن    دل لاننة  دلي حننة  ر ليطنويت  لي نن ين، رلفننتإل  ننف تكنن لا   لطحنن 
 ل نررإل د يل  لطح   لعلمي ر ليطويت  لي  ين.

ت نننو   جل معنننة  فيحنننو  ،حينننوب مطلنننم  لنننر يل  دل  نننث دلشنننترع  لطحننن   دلعيمنننر لليموينننا إى حسننن    ننن    نننو -
 .اة  دلتجعاة لل نررإل  ثطوتا   رأرجو  ل تفنة  لعلممو ف ل  للج  تيطةر يل حتت إ ت ف   رٌي تف مطلم  ل

ل تسنننورية للنشنننت ألننن  لنننري  ثاثنننو ( مخسنننة ر 30111للنشنننت  لعلمننني  لنننر  لي أر  خلننن رجي ) ييل منننن  مك فننن ليننن -
جي ألن  لنريل تسنورية للنشنت  خلن ر  تسطعو ( 01111ر )  مز  جملا   لعلماة  دلعيمرل مز قطا  لوز رل أر  خل رجي  لر  لي

  لع دلاة. Scopus م نفة رمف تتسة يف ق  رل  ا ان زلكمة يف رلا  

إىل مديرية البحث العلموي يف وزارة ه( دكتورا -)ماجستًن لرسائل الدراسات العليا طلبات الدعم ادلايل تسلم 
 .31/6/9191 ولغاية 0/0/9102 مناعتبارا  التعليم العايل 

 
 

 اجلامعة تقوم بتغطية كامل نفقات البحث.مالحظة: يستثىن ادلعيدون من التقدم ذلذا اإلعالن كون 
 

 حلصول على مزيد من ادلعلومات حول آلية الدعم ادلايل ادلقدم من الصندوق ميكن ا
 من مديرية البحث العلمي

 دمشق -ادلزة -وزارة التعليم العايل
    11 00963  9092110رقم اذلاتف:

 11 00963  9091300 رقم الفاكس:                                  
 بريد مديرية البحث العلمي

scientific@mohe.gov.sy 

                                                                               
 وزير التعليم العايل                                                                                              

 بسام إبراىيمالدّكتور 


