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تقــوم اجلامعـــة بفتحـــه  ،حيــول مبلـــغ الــدعم املخصـــص ملشــروع البحـــث املعتمـــد للتمويــل إىل حســـاب خــاص بـــه -
 .نة العلمية املرجعية للصندوق بثبوتيات وأوجه الصرفموافاة اللج شريطةدعم حتت إشرافها وٌيصرف مبلغ ال

للنشر العلمي الـداخلي أو اخلـارجي  للتمويل املايل املقدم ملشروع البحث املعتمد ُخيصص جزء من مبلغ الدعم -
جي يف ) أربعــون ألــف لــرية ســورية للنشــر اخلــار ٤٠٠٠٠ة ســورية للنشــر الــداخلي و () مخســة وعشــرون ألــف لــري ٢٥٠٠٠(

علمـي والتطـوير التقـاين جمالت علمية حمكمة ومعتمدة، مع ضرورة اإلشارة الواضحة إىل دعم  مـن صـندوق دعـم البحـث ال
 عند النشر.

إىل مديريـة البحـث العلمـي يف وزارة  دكتـوراره) -(ماجسـتري لرسائل الدراسات العليـا طلبات الدعم املايل تسلم -
 .٢٠١٨شهر شباط من العام الجاري ولغاية نهاية شهر كانون األول للعام بداية من اعتباراً التعليم العايل 
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