
 
 

 
 
 
 

 إطالق دعوة

  مشاريع البحث العلمي حول الخيل   لدعم 
 )2021 يناير 12(

 

   
يعلن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المھني والتعليم العالي والبحث العلمي 

، عن إطالق المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالمملكة المغربيةوالصندوق القطري لرعاية البحث العلمي و
، سنوات أربعفي الدورة  خالل ھذه المقدمة مدة المنحة وتحدد .مشاريع البحث العلمي حول الخيل لدعم برنامج

، المبرمج إنجازھا في سنة واحدةلمشاريع بالنسبة ل ألف دوالر أمريكي 200تتجاوز قيمة المنحة  على أن ال
المنجزة في مشاريع لل ألف دوالر أمريكي 600و، التي ستنجز في سنتينمشاريع لألف دوالر أمريكي ل 400و

 ، علما أنه ال يمكن أنسنواتالمقرر إنجازھا في أربع مشاريع لألف دوالر أمريكي ل 700وثالث سنوات، مدة 
في أي سنة من  ألف دوالر أمريكي 250للمشاريع متعددة السنوات المخصصة تتجاوز ميزانية السنة الواحدة 

 . مدة المشروع  
 

تقديم المقترحات البحثية عبر الموقع اإللكتروني  ،ويتعن على الباحثين الراغبين في المشاركة في ھدة الدعوة
وسيبدأ الموقع اإللكتروني  ،/https://oss.qgrants.orgالتابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي على 

 .صباًحا بتوقيت المغرب 10الساعة على ، 2021يناير  21م يوفي قبول الطلبات   
 

 :ھي كالتاليا البرنامج األولويات البحثية لھذ  
 واالستجابة المناعة، والتكاثر وعلم األداء عليھا يقوم التي والخلوية البيوكيميائية التفاصيل دراسة -

 .المعدية الخيل ألمراض
 .التقليدية التربية طرق مع الوراثية المعلومات تكامل -

 
 :شروط األھلية  

   
 ؛قطرأو في  المغرب في للمقترح مقدمة معتمدة لمؤسسة تابًعا األول الرئيسي الباحث يكون أن يجب -  
 أول رئيسي باحث مع التعاون عليه يجب المغرب، في مؤسسة من األول الرئيسي الباحث كان إذا -

 قطر، من األول الرئيسي الباحث كان إذا. قطر داخل للمقترح مقدمة معتمدة مؤسسة من مشارك
 مؤسسة لھا يتبع التي المؤسسة وستعتبر المغرب، من المشارك األول الرئيسي الباحث تحديد يجب
 ؛والتقني العلمي للبحث الوطني المركز مع االتفاقية توقيع عن المسؤولة المغربية، التقديم  
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 شھادة على حاصالً  قطرفي  بحثية أو أكاديمية لمؤسسة التابع األول الرئيسي الباحث يكون أن يجب -
 المعتمدة القائمة في محدد ھو كما المعتمدة النھائية الشھادات من أي أو بحثي توجه ذات الدكتوراه
 علمية منشورات عشرة األقل على األول الرئيسي الباحث لدى يكون أن ويجب النھائية، للدرجات
 ؛محّكمة

 على بحثية في المغرب حاصالً  أو أكاديمية لمؤسسة تابعا األول الرئيسي الباحث يكون أن يجب -
 الباحث لدى يكون أن ويجب المعتمدة،المماثلة  النھائية الشھادات من أي أو الدكتوراه شھادة

 محّكمة؛ علمية منشورات عشرة األقل على األول الرئيسي  
 .والمغرب قطر من أساسيين باحثين البحثي المقترح يشمل أن يجب -  
 قطر في المتواجدة المؤسسات في رئيسيين باحثين مع التعاون األول الرئيسي للباحث يمكن -

 .فقط والمغرب
   

يمكنكم االطالع على المزيد من متطلبات األھلية األخرى، وإرشادات االتصال، والميزانية، والجدول الزمني 
في دعوة تقديم المقترحات البحثية، المتوفرة إلى جانب نموذج خطة البحث والمستندات األخرى ذات الصلة 

 .الرابط على دعم مشاريع البحث العلمي حول الخيلبدعوة نت في مركز التنزيل الخاص المتاحة عبر اإلنتر  
   

 :مواعيد ھامة  
   

 فتح باب قبول المقترحات البحثية :  2021يناير  12
  إغالق باب قبول المقترحات البحثية من الباحث الرئيسي األول :  2021أبريل 6
  إغالق باب تقييم المقترحات البحثية من قبل مكاتب االبحاث :  2021أبريل  13

 اإلعالن عن المقترحات البحثية الفائزة :  نوفمبر/أكتوبر
   

دعم مشاريع البحث العلمي دعوة " ، حول(LinkedIn)مجموعة خاصة عبر موقع لينكد إن  تم إنشاء وقد ھذا، 
لرعاية البحث العلمي والمركز الوطني للبحث العلمي دعوة تمويل مشترك بين الصندوق القطري (حول الخيل 

، لتكون محطة اتصال بين المشاركين من قطر والمغرب، تتيح لھم فرصة التفاعل مع )"المغربي والتقني
كنتم  إذالذا نود تشجيعكم على االنضمام لھذه المجموعة  .بعضھم البعض، واستكشاف فرص التعاون المتاحة

 .تبحثون عن شركاء لھذه الدعوة  
   

 .، واختيار البرنامج المناسبhttps://oss.qgrants.orgللتسجيل وتقديم المقترحات البحثية، يُرجى زيارة و  
   

لبحث العلمي سيستضيف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والمركز الوطني لكما تجدر اإلشارة أنه، 
الخاصة  سيتم اإلعالن عن المواعيد واألماكنو. والتقني بالمغرب ندوات عبر اإلنترنت لتقديم معايير الدعوة

 .وقت الحقفي  بھذه اللقاءات  
   

 :االستفسار وطلب المعلومات  
  equineresearch2020@cnrst.ma:التردد في التواصل معنا عبرلالستفسار، يُرجى عدم 

 
 


