
 لزمالة الدولية للباحثين المميزينا -2232

 الغرض من البرنامج

المتميزون والخبرات الواسعة  المؤهلين وذوالمميزين يقدم الدعم الالزم لتشجيع الباحثين لباحثين ل الزمالة الدوليةبرنامج 
 في أبحاثهم وتنفيذ سيمكنهم البرنامج من إجراءمن كافة أنحاء العالم على القدوم إلى تركيا. حيث بأبحاثهم العلمية والتكنولوجية 

المجاالت البحثية ذات والمساهمة في المشاريع أو المؤسسات العامة من خالل  **والصناعية *أهم المؤسسات التركية الجامعية
 . تركياستراتيجية لالقيمة اال

 

 المنحة:/الدعمنطاق 

 المالي:تم تصميم البرنامج ليشمل الجوانب التالية من الدعم 

 ،لباحثمنحة ل• 

 لعائلة )إن وجد( ،ل معيشة بدل• 

 ، منحة البحث األولي• 

 ،دعم المشروع البحثيمنحة  •

 يعملون وينفذون البحث في تركيا( ،همن خمسة طالب دكتورا)يتكون فريق البحث منح دراسية إلنشاء فريق بحث • 

 ، في المشروع للباحثين  تحفيزيةمكافأة • 

 العامة للمؤسسة المضيفة ،النفقات • 

 وأسرته ، لباحثالتأمين الصحي ل• 

 وأسرته ، لباحثبدل السفر ل• 

 شهرا. 36إلى  24مدة الزمالة هي ما بين 

. السابقة البحثية أنشطته وخبرته من هتأشهر في السنة كوسيلة لتسهيل نقل معرف 3إلى  مدة تصل بقضاء مدير المشروعُيسمح ل
من تاريخ  قبل أسبوع واحد على األقللتواجده في الخارج وذلك زمني اإلطار البTÜBİTAK ابالغ يجب على مدير المشروع

التقارير ارجية ضمن إدراج شرح مفصل عن التنقالت الخيجب كما . سيستمر الدعم المالي للزمالة خالل هذا الوقت. السفر
 .المرحلية للمشروع 

أو بعقد وبدأ بتلقي معاش فهذا لن يمنع استمرار حصوله على الدعم هو دائم للعمل بشكل في حال التحق الباحث بمؤسسة 
 .وعائلته من المنحة

والبدء في تنفيذ  TÜBİTAKيتوجب على الباحث وبعد تلقيه النتيجة االيجابية للمنحة إرسال جميع الوثائق الضرورية ل 

 مشروعه في مدة ال تتجاوز الستة أشهر.

عبارة عن جامعة، سيتوجب على الباحث إعطاء درس واحد على األقل في الفصل الدراسي في حال كانت المؤسسة المضيفة 
 الواحد.

 يتاح للباحث التقدم بالطلب لمؤسسة واحدة فقط.

 

 اضغطلقائمة الجامعات الرجاء  من الحصة للجامعات البحثية( 60الحكومية واألهلية )سيتم تخصيص % * الجامعات

 **الشركات تركية المنشأ



 

 قديم:شروط الت

 للتنفيذ في تركيا البحث المرشح صاحبتم تقديم طلب المشروع من قبل ي

 :اعتباًرا من آخر يوم للتقديم

تستثنى من هذه الفترة الزيارات شهًرا في السنوات الثالث األخيرة. و 12يجب أال يكون الباحث قد أقام في تركيا ألكثر من • 
 اإللزامية التي ال تتجاوز خمسة عشر يوًما في غضون عام واحد.قصيرة األجل والخدمة العسكرية 

 شروط التالية:الأحد ن يكون الباحث قد استوفى يجب أ واعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، ،االضافة لذلكب

 

 الباحثون الشباب:• 

على درجة الدكتوراه في غضون السنوات  والحائزينالمهنية  مسيرتهمفي بداية  ين الذين همباحثللسُينظر في هذا السياق 
 .ولديهم خبرة بحثية في الخارج تلت حصولهم على الكتوراه األربع األخيرة

للباحثين المتقدمين من القطاع الخاص، يجب أن يكونوا قد عملوا كباحثين بدوام كامل لمدة أربع سنوات على األقل وذلك بعد 
مع  الماجستيربرامج ضمن هذا االطار يتم احتساب سنتين على اقصى تقدير لخريجي ) الحصول على درجة البكالوريوس

 (.، واحتساب ثالث سنوات لخريجي الدكتوراهمكتملة في الخارجوالأطروحة 

 

 الباحثين ذوي الخبرة:• 

أو خبرة  لى األقل، ع كأستاذ مساعدال تقل عن أربع سنوات في الخارج للباحثين الحائزين على خبرة سُينظر في هذا السياق 

 سنوات على األقل كقائد فريق أو كباحث  أكاديمي مستقل. 4في مجال األبحاث في الخارج لمدة 

سنوات على األقل كقائد فريق وذلك  6للباحثين المتقدمين من القطاع الخاص، يجب أن يكون قد عمل كباحث بدوام كامل لمدة 
 الماجستيربرامج ضمن هذا االطار يتم احتساب سنتين على اقصى تقدير لخريجي ) الحصول على درجة البكالوريوس،بعد 

 (.، واحتساب ثالث سنوات لخريجي الدكتوراهمكتملة في الخارجوالمع أطروحة 

 

 :المؤهالت التالية حدأأن يكون لديهم الباحثين الشباب  يتوقع من

  قائمة ضمن  ها/تواجده الجراء أبحاثه ما بعد الدكتوراه، للباحثين الشباب المتقدمين من الجامعات في الخارج
 QS(Quacquarelli Symonds) أو  Thomson Reuterتنشرها " التي أعلى إقتباسات"الباحثين ذوي 

 ،يرة السابقة لتاريخ تقديم الطلب السنوات الثالث األخاحدى في 

 تنشرها " التي أعلى إقتباساتقائمة "الباحثين ذوي ضمن  ها/اجدهتو في الخارج، للمتقديمن من الجامعات
Thomson Reuter  يرة السابقة لتاريخ تقديم الطلباألخ السنوات الثالثإحدى في، 

 

 شركة تتمتع بأعلى  2500بحًثا في واحدة من أفضل  ىجرقد أ ، أن يكونفي الخارج للمتقدمين من القطاع الخاص
المشترك  شره مركز األبحاثينالذي   R&D "لمؤشر البحث والتطوير الصناعيا إنفاق على البحث والتطوير وفقً 

 خالل إحدى السنوات الثالث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، للمفوضية األوروبية

 مؤسسة وفقا ل  250، أن يكون المعهد ضمن قائمة أفضل في الخارج للمتقديمن من معاهد األبحاث الرسمية
Scimago) Institutions Rankings-Government)  وذلك في إحدى السنوات الثالث السابقة لتاريخ

 تقديم الطلب.

 



 :المؤهالت التالية حدأأن يكون لديهم يتوقع من الباحثين ذوي الخبرة 

 تنشرها " التي أعلى إقتباساتقائمة "الباحثين ذوي ضمن  ها/اجدهتو في الخارج للمتقديمن من الجامعات
Thomson Reuter  يرة السابقة لتاريخ تقديم الطلباألخ السنوات الثالثإحدى في وذلك، 

  جامعة وفقا  100أجرى بحثه / ها في واحدة من أفضل  أن يكون قدفي الخارج من الجامعات ذوي الخبرة للمتقديمن
وذلك في إحدى   Times Higher Educationأو  ، Quacquarelli Symondsلترتيب الجامعات العالمي

 السنوات الثالث السابقة لتاريخ تقديم الطلب،

 تتمتع بأعلى إنفاق على البحث والتطوير وفًقا  في الخارج شركة 2500بحًثا في واحدة من أفضل  ىجرأو قد أ
في احدى  شره مركز األبحاث المشترك للمفوضية األوروبيةينالذي   R&D "لمؤشر البحث والتطوير الصناعي

 . الثالث األخيرة السابقة لتاريخ تقديم الطلبالسنوات 

  250، أن يكون المعهد ضمن قائمة أفضل في الخارج معاهد األبحاث الرسميةللمتقدمين من ذوي الخبرة في 
 (Scimago) Institutions Rankings-Governmentمؤسسة وفقا ل 

 

وفي حال . دون تقييم يتم إرجاع الطلبوفي حال ثبت عكس ذلك يتم تقديم الطلب بناء على أحدث الشهادات األكاديمية. 
خالل مرحلة الدعم ، سيتم تطبيق األحكام المتعلقة بإلغاء اكتشاف أن الطلب تم تقديمه ليس بناء على أحدث شهادة علمية وذلك 

 المنحة.

 

 المطلوبة: وثائقال

 .مشروع البحث مقترحنموذج • 

 خطاب التاييد. •

)على سبيل المثال ، شهادة الضرائب أو عقد  للمتقدمين بالطلب من مكان اقامتهم في الخارج في الخارجوثائق اإلقامة • 
 اإليجار أو فاتورة الكهرباء(

من  األخيرة سنوات 3وثيقة تسجيل الدخول والخروج لتركيا من بوابة "الحكومة اإللكترونية" لمدة لحاملي الجنسية التركية، • 
 .ريخ تقديم الطلبتا

تركية الغير للشهادات رجمة اإلنجليزية المعتمدة )يجب إرسال الت آخر درجة أكاديمية مصدقة من نسخةصلية أوالشهادة األ •
 نجليزية(.اإلأو 

بحثية بدوام كامل في الخارج )على سبيل المثال شهادة عمل الخبرة الوثيقة توضح لغير الحاصلين على درجة الدكتوراه، • 
 الموارد البشرية التي تشير إلى الوظيفة وساعات العمل في األسبوع ومدة العمل(مأخوذة من وحدة 

 إذا لزم األمر.قانونية التصاريح البيان االلتزام باالمتثال للقواعد األخالقية والحصول على • 

إذا كانت المؤسسة ، موقع من المديرمضيفة جامعةموّقع من رئيس الجامعة أو نائبه إذا كانت المؤسسة ال ،خطاب دعوة• 
، موقع من (6550المضيفة عبارة عن بنية تحتية بحثية تأهلت ضمن نطاق قانون دعم البنى التحتية للبحث )القانون رقم 

 قطاع خاص أو مؤسسة عامة أخرى. مؤسسة مخول رسمًيا إذا كانت المؤسسة المضيفة عبارة عنأو الممثل ال

 ARBISديث سيرته الذاتية من السيرة الذاتية )يجب على مقدم الطلب تح• 

ات مستوفية ال يتم التقييم إال بناًء على مستندات الطلب التي تم تحميلها إلى نظام التطبيق. لهذا السبب ، يجب تحميل المستند
 .للشروط

 

 طريقة التقديم:



 .زمالةفي إعالن ال واريخ المذكورةبين الت e-bideb.tubitak.gov.trسوف يتم تقديم الطلبات عبر اإلنترنت من خالل 

اإلنجليزية التركية أو رجمة التيجب كما اللغة التركية أو اإلنجليزية. بنظام عبر الن المستندات التي يتم تحميلها يجب أن تكو
 .نجليزيةاإلتركية أو الغير للشهادات المعتمدة 

يكفي تحميل نسخة إلكترونية من المستندات إلى نظام التطبيق. ال يشترط على المتقدمين تقديم نسخة ورقية من المستندات إلى 
BİDEB. 

 BİDEB وع تقديم المستندات المطلوبة إلىبعد اإلعالن عن قرار المنحة ، يجب على قائد المشر

بناء تاريخ الطلب وفترته ومع ذكر  BİDEBإلى  موقعةيضة ة. للسحب ، يجب إرسال عرقد يتم سحب الطلب في أي مرحل
 .BİDEBمجرد وصول العريضة لعليه يتم تحديث حالة الطلب ب

 

 تاريخ تقديم الطلبات )تاريخ بداية وانتهاء باب التسجيل(

 انتهاء التقديم بداية التقدم فترة التقديم

2018 15.12.2018 29.03.2019 

 

 2232-الدعم المالي األقصى للزمالة الدولية للباحثين البارزين تفاصيل

 مبلغ مقتطع )بالليرة التركية(

 خمسمائة ألف 500.000الباحثون الشباب: ما يصل إلى  منحة البحث األولية
 مليون 1000.000الباحثون ذوي الخبرة: 

النفقات التحفيزية للباحثين ومكافأة الحة البحث )ال تشمل من
 (العامة للمؤسسة المضيفة

 
 سبعمائة وعشرون ألف 720.000

 تكلفة تذاكر الطيران للقدوم وأسرتهلباحث سفر لالبدل 

 

 شهريا )بالليرة التركية(

 عشرون ألف 20.000الباحثون الشباب: ما يصل إلى  منحة للباحثين
 أربع وعشرون ألف 24.000الباحثون ذوي الخبرة: 

 ألفان ومئتان وخمسون 2.250 وجد( لعائلة )إنل معيشة بدل

منحة تأسيس فريق البحث )للنفقات المتعلقة بمنحة دراسية 
 لطالب الدكتوراه(

 ألفان وخمسمائة لكل طالب 4.500

 ثالثة آالف وسبعمائة وخمسون 3.750 النفقات العامة للمؤسسة المضيفة

 سبعمائة وخمسون 750 للباحثين التحفيزية مكافأةال

 مئة لكل شخص 100 وعائلتهلباحث الصحي لالتأمين 

 

 

 )النص متوفر باللغتين التركية واالنجليزية( اضغطللنص الكامل للبرنامج الرجاء 

 اضغطالطلب الرجاء لعملية تقديم 

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/4000/tubitak_2232_call_full_11-2-19.pdf
https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm?language=en

