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إرشادات عامة لملء االستبيانات:

 اليدف من إعداد التقرير الوطني السنوي لمبحث العممي في سورية ىو جمع البيانات واألرقام الموثوقة المتعمقةبالبحث العممي من كافة الجيات البحثية والعممية ليتم معالجتيا وتحويميا إلى معمومات وعرضيا بأشكال بيانية
مختمفة بغية التوصل إلى مجموعة من المؤشرات اإلجمالية والتوصيات التي تساعد كافة الميتمين والعاممين في
البحث العممي وأصحاب القرار عمى تحسين وتطوير البحث العممي في سورية.
 تيدف ىذه االستمارات إلى إعداد التقرير الوطني السنوي لمبحث العممي لعام .1024 الفئة المستيدفة ىم العاممون حص اًر في البحث العممي من حممة اإلجازة الجامعية وما فوق. يقصد بالباحث بأنو" 2الشخص الذي يجري دراسات وبحوث وتجارب نظرية أو تطبيقية وفق طرق البحثالعممي المعتمدة بيدف توليد معارف أو تطويرىا".
 تم تصنيف كافة العموم وفق التصنيفات التالية: oعموم أساسية :تتضمن العموم الطبيعية ،الرياضيات ،الفيزياء ،الكيمياء....

 oعموم تطبيقية :وتشمل كافة االختصاصات اليندسية (مدني ،عمارة ،ميكانيك ،معموماتية ،كيرباء،

الكترون ،بتروكيماوية ،).... ،والطبية (طب بشري ،طب أسنان ،صيدلة ،البيطرة ،)... ،والزراعية
(ىندسة زراعية).

 oالعموم االجتماعية واإلنسانية :وتشمل اآلداب بفروعيا ،المغات ،الجغرافيا ،اإلعالم ،االقتصاد ،اإلدارة،
العموم السياسية ،الفنون ،السياحة ،التربية ،العموم الدينية.... ،

 -نظ ًار لدمج شيادة دبموم الدراسات العميا ضمن مرحمة الماجستير ونظ ًار لوجود عاممين حاصمين عمى شيادة الدبموم

فإنهو عنهد مهلء االسهتمارات ،يعامهل حممهة شهيادة الههدبموم معاممهة حممهة شهيادة الماجسهتير( .يقصهد بشهيادة الههدبموم
بأنيا الشيادة التي تهم الحصهول عمييها فهي نفهس االختصهام العممهي فهي الكميهة ذاتيها ضهمن مرحمهة الد ارسهات
العميا والتي تتكون من الدبموم والماجستير والدكتوراه ،وبالتالي ال تدخل الشيادات التاليهة ضهمن ىهذا التعريهف:

دبموم التأىيل التربوي ،الدبموم الصادر عن معيهد التخطهيط والتنميهة االقتصهادية ،شهيادة  ،) ....،INAويطبهق

ىذا عمى كافة الجداول الواردة في ىذا الدليل.

 نظ اًر لما تتعرض لو البالد من أزمة أثرت عمى كافة القطاعات والمجاالت ،فقد تم إضافة محور جديد يتعمق بأثراألزمة عمى البحث العممي فيما يتعمق بالعنصر المادي والعنصر البشري ،ولذلك فإن االستمارات الخاصة بيذا
المحور ال تتعمق فقط بعام  1024وانما تتعمق باألزمة ككل أي من بداية عام  1022ولغاية نياية عام .1024
كما أن األرقام التي سيتم تزويد الييئة العميا لمبحث العممي بيا حول ىذه االستمارات ستكون أرقام إجمالية عن
أربع سنوات وليس كل سنة عمى حدا.
 في حال كان لديكم أية آراء أو مالحظات لم تتح لكم االستمارات التعبير عنيا ،فإنو باستطاعتكم كتابتيا في الفقرةاألخيرة "خالصة".
 1أخذ هذا انحعزيف يٍ انقبَىٌ رقى  /14/جبريخ 2111/5/8
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 سيتم ذكر بعض النقاط التوضيحية أسفل كل جدول في حال استدعى ذلك. ينبغي عند ملء االستمارات أن تقوم الجية بأخذ نسخة عن ىذه االستمارات من موقع الييئة العميا لمبحث العمميومن ثم يتم ممؤىا بواسطة الحاسب وليس بخط اليد.
 المؤسسة العممية والبحثية :يقصد بيا الجامعات والمعاىد والمراكز والييئات العاممة في البحث العممي. يرجى مناقشة ىذه االستمارات في مجالس األقسام بغية الحصول عمى معمومات دقيقة. يرجى تزويد الييئة العميا لمبحث العممي باالستمارات الخاصة بكم بشكل ورقي وبشكل الكتروني. نظ ارً ألىمية التوثيق فإنو ينبغي توقيع وختم كافة االستمارات ،بعد ممئيا ،من قبل كل من منظميا ورئيسالمؤسسة العممية والبحثية.
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أوالً  -بيانات تعريفية بالمؤسسة وبنشاطاتيا:

جدول رقم  :/1/بيانات تعريفية لعام 2015

اسم المؤسسة :جامعة تشرين
العنوان :الالذقية
المحافظة :الالذقية
المدينة/البمد :سوريا
صندوق البريد:
رقم الياتف األرضي:
رقم الياتف الجوال لممؤسسة:
رقم الفاكس:
البريد اإللكتروني:
ممكية المؤسسة:

 عامة

 خاصة

 مشتركة

 أخرى

رقم وتاريخ مرسوم أو قانون اإلحداث وتعديالتو:
سنة مباشرة عمل المؤسسة (بدء اإلنتاج أو تقديم الخدمة):
نوع النشاط العممي التي تمارسو المؤسسة  :بحثي  تعميمي  تدريب وتأىيل  خدمات وسيطة

 أخرى (حدد) ....

عدد الفروع التي تتبع لممؤسسة (مع ذكر المحافظة):
اسم الشخم الذي تولى ملء االستبيانات وصفتو الوظيفية:
تاريخ ملء االستمارات:
توقيع المنظم:

توقيع مدير المؤسسة العممية البحثية وختميا:

 يقصد به "رقم الياتف األرضي" ،رقم المقسم إضافة إلى رقم مكتب مدير المؤسسة العممية والبحثية. -في حال كان لممؤسسة العممية والبحثية رقم جوال ،فإنو يكتب في الخانة المذكورة أعاله.

 -بالنسبة لنوع النشاط العممي الذي تمارسو المؤسسة :الفرق بين النشاط التعميمي والتدريب والتأىيل عند تحديد

نوع نشاط المؤسسة ،التعميمي كالجامعات أما التدريب والتأىيل فيقصد بيا المراكز المختصة بإجراء دورات
تدريبية سواء قصيرة األجل أو غير ذلك .كما يمكن تحديد أكثر من نوع لمنشاط العممي في حال كون الجية

لدييا أكثر من نشاط كالجامعات تعتبر تعميمية وبحثية.

 يقصد بعدد الفروع التي تتبع ليا المؤسسة :ىناك بعض الجيات لدييا فروع في محافظات أو مناطق أخرى،وىنا ينبغي ذكر عددىا مع مكان تواجدىا.
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ثانياً  -الموارد البشرية

لكي يكون التقرير الوطني السنوي لمبحث العممي فعاالً وشامالً يجب أن يشمل البيانات المتعمقة بالعنصر البشري
العامل في ىذا المجال ،ولذلك فقد تضمن ىذا المحور (الموارد البشرية) تسعة جداول تناولت كافة الجوانب

المتعمقة بالعنصر البشري.

جدول رقم  :/2/عدد العاممين في المؤسسة حسب المؤىل العممي والجنس في عام 2015
االختصاص

انعهوو
األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

عهوو ذطثيقيح

هُدسيح

دكتوراه
إناث

ذكور

ماجستير
إناث

ذكور

إجازة جامعية
إناث

ذكور

المجموع الكلي

زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (يع انرحديد)
انًجًوع انكهي نهعايهيٍ

 يشمل ىذا الجدول كافة العاممين مهن حممهة اإلجهازة الجامعيهة ومها فهوق وىهو يختمهف عهن الجهداول الالحقهة
بأنههو يشههمل كافههة العههاممين لههديكم سهواء كههانوا يعممههون فههي البحههث العممههي أم ال ،فههي حههين الجههداول الالحقههة

تقتصر فقط عمى العاممين في البحث العممي.
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جدول رقم  :/3/عدد العاممين بالبحث العممي حسب المؤىل العممي والدولة المانحة لمشيادة في عام 2015
االختصاص

دكتوراه
الدولة المانحة

إجازة جامعية

ماجستير
الدولة المانحة

العدد

العدد

الدولة المانحة

العدد

انعهوو
األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

عهوو ذطثيقيح

هُدسيح
زراعيح
طثيح
اقرصاد وإدارج
وسياسح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ
وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي

 بالنسبة لملء عمود "الدولة المانحة" ،فقد تم تصنيف الدول المانحة وفق المجموعات التالية:
 oالدول العربية.
 oروسيا.
 oآسيا.

 oأوروبا الشرقية.
 oأوروبا الغربية.

 oالدول االسكندنافية.
 oأمريكا الشمالية.

 oأمريكا الجنوبية.
 oأخرى (مع التحديد).

 في كل سطر من ىذا الجدول باإلمكان أن يحوي أكثر من سطر فرعي لكل مجموعة.
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المجموع
الكلي

جدول رقم  :/4/عدد العاممين بالبحث العممي حسب المؤىل العممي والجنس في عام 2015

االختصاص

دكتوراه
إناث

ماجستير

ذكور

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح
عهوو أخرى (يع انرحديد)

انًجًوع انكهي نهعايهيٍ
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إناث

ذكور

إجازة جامعية
إناث

ذكور

المجموع
الكلي

جدول رقم  :/5/عدد العاممين في البحث العممي ،حسب المؤىل العممي والفئة العمرية في عام 2015

االختصاص

دكتوراه
40
سنة

54-41

ماجستير
55
وما فوق

40

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح

اقرصاد وإدارج
وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)

المجموع الكلي
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54-41

إجازة جامعية
55
وما فوق

40

54-41

55
وما فوق

المجموع
الكلي

جدول رقم  :/6/عدد المعينين (من العاممين في البحث العممي) في عام 2015
االختصاص

دكتوراه

ماجستير

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح
اقرصاد وإدارج وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)

المجموع الكلي
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إجازة جامعية

المجموع الكلي

جدول رقم  :/7/التوزع العددي لمموفدين إلجراء دراسات عميا حسب مجال التخصص
العام لمرسالة العممية ومستواىا لعام 2015

الموفدون للدكتوراه
االختصاص

داخل القطر

خارج القطر

الموفدون للماجستير
داخل القطر

خارج القطر

المجموع
داخل القطر

خارج القطر

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)

المجموع الكلي للموفدين

 ىذا الجدول يستيدف الموفدين إلجراء دراسات عميا أكاديمية (حص اًر الماجستير والدكتوراه) ،وال يستيدف
الموفدين إلجراء دورات تدريبية حتى ولو كانت طويمة األجل.
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جدول رقم  :/8/المالك العددي لمعاممين في البحث العممي لعام 2015
االختصاص

دكتوراه

ماجستير

إجازة جامعية

المجموع الكلي

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح
اقرصاد وإدارج وسياسح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)

المجموع الكلي للعاملين

 يقصد بالمالك العددي لمعاممين في البحث العممي ىو عدد العاممين ،حسب الشيادات المشار إلييا أعاله،
المذكور في مالك الجياز العممي لديكم وليس الجياز اإلداري.
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جدول رقم  :/9/بيانات عن تسرب العاممين في البحث العممي في عام 2015
دكتوراه
االختصاص

بشكل قانوني

ماجستير
بشكل غير
قانوني

بشكل

قانوني

بشكل غير
قانوني

إجازة جامعية
بشكل

قانوني

بشكل غير
قانوني

المجموع
الكلي

انعهوو األساسيح

طثيعيح،
رياضياخ،
فيسياء،
كيًياء.....،
هُدسيح

عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح
اقرصاد وإدارج
وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ
وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (مع
التحديد)
المجموع الكلي

 المتسرب بشكل قانوني :ىو المتسرب الذي تقدم بطمب أصولي حسب القوانين واألنظمة النافذة ،وقد تم قبول
طمبو.

 المتسرب بشكل غير قانوني :ىو المتسرب الذي ترك عممو دون إخطار جيتو أو موافقتيا.
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جدول رقم  :/10/عدد العاممين الموفدين الواجب التحاقيم بعمميم في عام  2015وعدد حاالت النكول منيم
عدد العاممين الموفدين الواجب التحاقيم بعمميم في
عام 2014

االختصاص

دكتوراه
داخل
القطر

ماجستير
داخل
القطر

خارج
القطر

خارج
القطر

عدد حاالت النكول في عام
2015

دكتوراه

ماجستير

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج
وسياسح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي للموفدين

 المقصود بالنكول ىو عدم عودة الطالب الموفد (سواء كان موفداً داخمياً أو خارجياً) وعدم التحاقو بعممو ،بعد
انتياء المدة القانونية المحددة لو سواء لمماجستير أو لمدكتوراه.
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ثالثاً  -الخطة البحثية الحالية والمستقبمية

2

 -2خطة البحث العممي :أىدافيا وأسس بناءىا:


ما ىي أىم أىداف الخطط البحثية لديكم؟

تحقيق مردود اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.

تنفيذ السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار.1
حل المشاكل الناجمة عن األزمة والتي ليا عالقة بإعادة اإلعمهار.

نقل وتوطين التقانة.



تحقيق تنمية اجتماعية وثقافية.

أخرى (تذكر)......... :

ما ىي األسس والمعايير التي عمى أساسيا توضع خطط وبرامج البحث العممي والتطوير التقاني؟

توصيات الخبراء (المستشارين) أو المجان الفنية.

السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكار.

طمب مؤسسات القطاع العام.

طمب مؤسسات القطاع الخام

توصيات الندوات والمؤتمرات.

اقتراحات من قبل الجية المعنية بالبحث العممي لديكم

مبادرات فردية.

المساىمة في حل المشاكل الناجمة عن األزمة وليا عالقة بإعادة اإلعمار.

أخرى (تذكر).................... :


البحثية؟
ما ىي أساليب تنفيذ الخطط
ّ
تنفذ من قبل الباحثين لديكم.

تنفذ من قبل طالب الدراسات العميا

بحثية أكاديمية متخصصة.
تنفذ من قبل مراكز ّ
أخرى (تذكر).............................. :



ما مدى مساىمة القطاع العام في تنفيذ الخطة البحثية؟



ما مدى مساىمة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة البحثية؟



آلية إعداد الخطة البحثية :بناء عمى:

ال يساىم أبداً.

ال يساىم أبداً.

مساىمتو بسيطة.

مساىمتو بسيطة.

تعميمهات وتوجييهات تهأتي مهن رأس اليهرم اإلداري إلهى المسهتويات األدنهى.
إلى المستويات األعمى.

مساىمتو ممموسة.

مساىمتو ممموسة.

مقترحهات ترفهع مهن قاعهدة اليهرم اإلداري
التشارك بين الحالتين السابقتين.

 1في انصفحة انحبنية يىجد بعض اإليضبحبت حىل هذِ انصفحة.
 2قبيث انهيئة انعهيب نهبحث انعهًي بإعداد انجشء األول يٍ انسيبسة انىطُية ن هعهىو وانحقبَة واالبحكبر ،وقد وافق انسيد رئيس يجهس انىسراء عهى انجشء األول
في عبو  ،2113أيب انجشء انثبَي واألخيز فقد جى إعدادِ خالل عبيي  2114 -2113وحبنيب ً يحى انعًم عهى إَجبسِ.
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بعض اإليضاحات عمى الصفحة السابقة:

 الخطة المستقبمية :الخطة القادمة لثالث سنوات من  1025لغاية .1025 -الخطة الحالية :ىي خطة عام .1024

 باعتبار أن الييئة العميا لمبحث العممي قامت بإعداد الجزء األول من السياسة الوطنية لمعموم والتقانة واالبتكاروالذي اعتمد بشكل رسمي من قبل السيد رئيس مجمس الوزراء وتم توزيعو في عام  ،1022أضف إلى ذلك

احتواء كل قطاع من ىذه السياسة الوطنية عمى مقترحات لمواضيع بحثية قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل،
والسؤال في ىذه الفقرة ىل تم تبني ىذه المقترحات كأىداف خطط بحثية لديكم؟ وىل تم االعتماد عمييا

كأسس ومعايير عند وضع خططكم وبرامجكم البحثية؟

 يقصد به "تحقيق مردود اقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية" ىو أن يكون اليدف الرئيسي لمخطة البحثية لهديكمتحقيق عائد مالي واقتصادي أو العمل عمى تخفهيض التكهاليف ورفهع الجهودة لخدمهة أو سهمعة مها بيهدف تعزيهز
التنافسية لدى المؤسسات اإلنتاجية والخدمية (العامة أو الخاصة).

 لقد أنتجت األزمة ظواىر ومشكالت تتطمب معالجتيا إجراء بحوث عممية ،أضف إلى ذلك أنو خالل السنواتالماضية ( )1023 - 1022تم عقد عدة ورشات عمل وندوات ومؤتمرات حول إعادة اإلعمار كان أىميا
المؤتمر الذي أقامتو الييئة العميا لمبحث العممي برعاية السيد رئيس مجمس الوزراء في تشرين الثاني 1023

بعنوان "دور المؤسسات العممية والبحثية في إعادة اإلعمار" ،واالستفسار ىنا ىل تم لحظ المشكالت أو
أحدىا الناجمة عن األزمة عند إعداد الخطط البحثية لديكم ،أو تبني التوصيات الناجمة عن ىذه الورشات
والندوات في مجال إعادة اإلعمار؟.

 يقصد بتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية :أنو لكي يتم تحقيق التنمية المستدامة فال بد أن تترافق التنميةاالقتصادية مع التنمية االجتماعية فيناك العديد من المشكالت االجتماعية والثقافية مثل األمية والجيل

والتخمف والغزو الثقافي  ،......واالستفسار ىنا ىل تم تبني ىذه المشكالت أو أحدىا عند إعداد الخطط
البحثية لديكم.

 بالنسبة لـ "نقل وتوطين التقانة" ،ىناك العديد من التقانات التي يتم نقميا من بمد المنشأ دون أن يتم مواءمتياواعادة ىيكمتيا مع البيئة الجديدة المنقولة إلييا ،ويعتبر ىذا سبب رئيسي في فشل عممية التوطين والنقل.

 يقصد بـ "أخرى" :تم استخدام به "أخرى" عند إعداد كامل استمارات ىذا الدليل وذلك بغية إعطاء مجال لمالئاالستمارة ،في حال كان لديو بيانات غير البيانات المذكورة في االستمارات ،بالتعبير عنيا.
 يقصد بطمب مؤسسات القطاع العام والقطاع الخام :في حال كان لديكم تعاون مع مؤسسات القطاع العامأو الخام ،فيل أثمر ىذا التعاون بحيث يتم اعتماد طمباتيم عند إعداد الخطط والبرامج البحثية لديكم؟

 يقصد به "اقتراحات من قبل الجية المعنية بالبحث العممي لديكم" في حال توفر جياز متخصم بالبحثالعممي لديكم فيل يشارك ويساىم بتقديم ووضع الخطط والبرامج البحثية؟

 -يقصد بـ "مبادرات فردية" أنو ىل تم االعتماد عمى مبادرات ألفراد يعممون لديكم أو غيرىم.
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 يقصد ب ه "المساىمة في تنفيذ الخطة" ىو أن يساىم القطاع العام أو القطاع الخام بتنفيذ الخطة البحثية منخالل الدعم بالعنصر البشري أو المالي أو توفير البيانات والمعمومات أو األجيزة أو المعدات أو ....

 يقصد به "آلية إعداد الخطة البحثية" ىل يتم إعداد الخطة من األعمى لألسفل أي بشكل توجييات وتعميماتتصدر من القيادات العميا لديكم وعمى الوحدات اإلدارية األدنى االلتزام بيا ،أم يتم إعدادىا من األسفل

لألعمى بشكل مقترحات تصدر من الوحدات اإلدارية الدنيا إلى القيادات العميا ،أم كال األسموبين معاً.
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 -1الخطة الحالية:

إن الغاية األساسية من إعداد المحاور البحثية ىي تأطير أنشطة البحث والتطوير وحشد الموارد
ّ
وتركيزىا باتجاىات محددة تجنباً لتبعثر الجيود وحرصاً عمى تكامل توظيف الموارد بما يضمن إحداث تراكم

وخرق في مجاالت معرفية محددة .بيذا المعنى تبدو المحاور البحثية كبنى افتراضية مؤسسة عمى مسائل ذات

طبيعة عامة ،ولكن المحور ال يغدو حقيقة واقعة إال عندما يجري طرح مشاريع فعمية لمعالجة جوانب محددة من

ىذه المسألة.

مثال ( :)2محور بحث في مجال المعالجة اآللية لمغة العربية

مشاريع يمكن اقتراحيا ضمن المحور:
(التعرف اآللي عمى األحرف العربية -تطوير برنامج ترجمة آلية من اإلنكميزية إلى العربية -تطوير برنامج

آلي لنصوم عربية.).....،

من الواضح أن مثل ىذا المحور يستدعي أن يعمل اختصاصيون في المعموماتية مع اختصاصيين في المغة
العربية.

مثال ( :)1محور بحث في مجال أتمتة المؤسسات إدارياً:

مشاريع ودراسات يمكن اقتراحيا في إطار المحور:

(اآلثار التنظيمية إلدخال تقانات المعمومات في مؤسسة تقميدية-العوامل المؤثرة عمى أداء نظام المعمومات

في مؤسسة مؤتمتة حديثاً-دراسة مقارنة بين المنيجيات المعتمدة في تحميل وتصميم نظم المعمومات
والمتطمبات التنظيمية واإلدارية لتطبيقيا -استخدام األتمتة كمدخل لمتطوير اإلداري في مؤسسة.)....،

العمل في مثل ىذا المحور يتطمب تعاوناً بين اختصاصيين في اإلدارة والمعموماتية.

مثال ( )3محور بحث في مجال تقانة النظم االنسالية (روبوتيو) أو النظم الميكاترونية.
مثال ( )4محور بحث في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
مثال ( )5محور بحث في مجال المواد الجديدة.

مثال ( )6محور بحث في مجال التقانة الحيوية.
مثال ( )7محور بحث في الذكاء الصنعي.

بناء عمى ما سبق ذكرهُ ،يقترح وضع محاور الخطة البحثية لديكم ،وفق األولويات الخاصة بكم ،حسب الجداول
التالية:
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جدول رقم  :/11/محاور خطة البحث العممي لعام 2015
المحاور البحثية الرئيسة

تسمسل
المحور ()2
المحور ()1
المحور ()2
المحور ()3
المحور ()4
المحور ()5
المحور ()6
المحور ()7
المحور ()8
المحور ()20
المحور ()..

جدول رقم  :/12/توزع المحاور والمشاريع البحثية حسب التخصص العممي لعام 2015
االختصاص

عدد المحاور
البحثية

انعهوو
األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي
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عدد المشاريع

البحثية المدرجة

عدد المشاريع

البحثية المنفذة

جدول رقى  :/13/توزع الخطة البحثية الحالية عمى القطاعات التنموية نعاو 2015
المشاريع والبرامج

عدد المحاور البحثية

القطــاع
 .2صناعات ىندسية
 .1صناعات نسيجيية
 .2صناعات كيميائية
قطاعات إنتاجية

 .3صناعات غذائية
 .4صناعات دوائية
 .5صناعة األسمنت ومواد البناء
 .6الزراعة والصناعات الزراعية
 .7صناعة المعمومات واالتصاالت
 .8النفط والغاز والثروة المعدنية
 .20الطاقة الكيربائية
 .22الطاقات المتجددة

قطاعات البنية التحتية

 .21المياه
 .22البيئة وادارة النفايات
 .23النقل البري والبحري والجوي
 .24اإلنشاءات
 .25المواد
 .26بناء القدرات البشرية

قطاعات اجتماعية وخدمية

 .27التنمية اإلدارية في العموم والتقانة
 .28الصحة
 .10التنمية االجتماعية والثقافية
 .12سياحة وآثار
أخرى (مع التحديد)
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عدد المشاريع البحثية

المشاريع المنفذة

 -3الخطة البحثية االستراتيجية المقترحة لألعوام الثال ثة القادمة (:) 2018- 2016
في حال كانت محاور الخطة البحثية االستراتيجية ىي نفس المحاور الحالية يرجى عدم تكرارىا وفي حال كانت ىناك محاور
جديدة يرجى إيضاحيا بالجدولين التاليين:

جدول رقم  :/14/المحاور اإلضافية لخطة البحث العممي المستقبمية ()2018-2016
المحاور البحثية الرئيسة

تسمسل
المحور ()2
المحور ()1
المحور ()2
المحور ()3
المحور ()4
المحور ()5
المحور ()6
المحور ()7
المحور ()8
المحور ()20
المحور ()..

جدول رقم  :/15/توزع المحاور والمشاريع حسب التخصص العممي
االختصاص

عدد المحاور البحثية

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح
اقرصاد وإدارج وسياسح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي
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عدد المشاريع البحثية

جدول رقم  :/16/توزع الخطة البحثية المستقبمية عمى القطاعات التنموية
المشاريع والبرامج

عدد المحاور البحثية

عدد المشاريع البحثية

القطــاع
 .2صناعات ىندسية
 .1صناعات نسيجيية
قطاعات إنتاجية

 .2صناعات كيميائية
 .3صناعات غذائية
 .4صناعات دوائية
 .5صناعة األسمنت ومواد البناء
 .6الزراعة والصناعات الزراعية
 .7صناعة المعمومات واالتصاالت
 .8النفط والغاز والثروة المعدنية

قطاعات البنية التحتية

 .20الطاقة الكيربائية
 .22الطاقات المتجددة
 .21المياه
 .22البيئة وادارة النفايات
 .23النقل البري والبحري والجوي
 .24اإلنشاءات
 .25المواد

قطاعات اجتماعية وخدمية

 .26بناء القدرات البشرية
 .27التنمي ه ه ههة اإلداري ه ه ههة ف ه ه ههي العم ه ه ههوم
والتقانة

 .28الصحة
 .10التنمية االجتماعية والثقافية
 .12سياحة وآثار
أخرى (مع التحديد)

 يمكن لممحور أو المشروع البحثي أن يستيدف أكثر من قطاع ،في ىذه الحالة ،يرجى االكتفاء بالقطاع المعني
األساسي.
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رابعاً  -مخرجات البحث العممي

جدول رقم  :/17/عدد مخرجات  /منشورات البحث العممي داخل وخارج سورية لعام 2015
مكان اإلنتاج العممي

داخل سورية

خارج سورية

المجموع الكمي

نوع المخرجات
النشرات العممية المحكمة
األوراق البحثية المنشورة في المؤتمرات
الكتاب العممي واألكاديمي
رسائل الماجستير التي تمت مناقشتيا
رسائل الدكتوراه التي تمت مناقشتيا
أخرى (مع التحديد)
المجموع الكمي

جدول رقم  :/18/عدد مخرجات  /منشورات البحث العممي حسب االختصاص العممي داخل سورية لعام 2015
نوع المخرجات

النشرات

األوراق البحثية

الكتاب

المحكمة

المؤتمرات

واألكاديمي

العممية

االختصاص العممي

المنشورة في

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

عهوو ذطثيقيح

هُدسيح
زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)
انًجًوع انكهي
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العممي

رسائل

رسائل

الماجستير

الدكتوراه

التي تمت
مناقشتيا

التي تمت
مناقشتيا

المجموع
الكمي

جدول رقم  :/19/عدد مخرجات  /منشورات البحث العممي حسب االختصاص العممي خارج سورية لعام 2015
نوع المخرجات

النشرات
العممية

االختصاص العممي

المحكمة

األوراق
البحثية

المنشورة في
المؤتمرات

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح
اقرصاد وإدارج وسياسح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)

انًجًوع انكهي
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الكتاب
العممي

واألكاديمي

رسائل

رسائل

الماجستير

الدكتوراه

التي تمت
مناقشتيا

التي تمت
مناقشتيا

المجموع
الكمي

خامساً – التعاون المحمي والدولي:

جدول رقم  :/20/مجاالت التعاون الدولي لعام 2015

مجاالت التعاون

اسم الجهة

القيمة ( /وحدة القياس)

يشاريع تحثيح يشرركح
...................

ذثادل خثراء
...................

ذثادل اسرشاراخ ويعهوياخ
...................

ذثادل ذدرية وذأهيم
...................

تنظيم مؤتمرات أو ندوات أو
ورشات عمل

...................

منح وهبات وقروض
...................

أخرى (مع التحديد)

...................

 يقصد به "الجية" :دولة أو منظمة دولية ،أو أية جية دولية أخرى.
 في حال كان التعاون في المجاالت المذكورة أعاله ،ال يقتصر عمى اتجاه واحد وانما من اتجاىين ،فإنو ينبغي
توضيح ذلك ،مثالً :في حال تم تقدي م خبراء من قبمكم إلى إحدى الجيات الدولية ،وبالمقابل قامت إحدى ىذه

الجيات بتقديم خبراء لكم ،يرجى توضيح عدد الخبراء الذين قدمتموىم وعدد الخبراء الذين حصمتم عمييم.

 يمكن أن تكون وحدة القياس لمقيمة في مجاالت التعاون أما عدد ،أو قيمة مادية (بآالف الميرات السورية) أو زمن
(شير) ،ومن الممكن أن تكون أكثر من وحدة .ويفضل كتابة أكثر من وحدة في حال توفرىا.
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جدول رقم  :/21/مجاالت التعاون المحمي (خاص أو عام) لعام 2015
مجاالت التعاون

اسم الجهة

يشاريع تحثيح يشرركح
ذثادل خثراء

القيمة ( /وحدة القياس)

...................

...................

ذثادل اسرشاراخ ويعهوياخ
ذثادل ذدرية وذأهيم
تنظيم مؤتمرات أو ندوات أو
ورشات عمل
منح وهبات وقروض
أخرى (مع التحديد)

...................

...................

...................

...................

...................

جدول رقم  /22 /عدد الجيات التي تم التعاون معيا محمياً وخارجياً ومستوى ىذا التعاون
محمي
مستوى التعاون

خارجي
عدد الجيات

مستوى التعاون

ممتاز

ممتاز

جيد

جيد

وسط

وسط

ضعيف

ضعيف

عدد الجيات

إجمالي عدد الجيات

 يقصد به "الجية" :و ازرة ،ىيئة ،مؤسسة ،شركة ،قطاع خام...........،
 في حال كان التعاون في المجاالت المذكورة أعاله ،ال يقتصر عمى اتجاه واحد وانما من اتجاىين ،فإنو ينبغي
توضيح ذلك ،مثالً :في حال تم تقديم خبراء من قبمكم إلى إحدى الجيات المحمية ،وبالمقابل قامت إحدى ىذه
الجيات بتقديم خبراء لكم ،يرجى توضيح عدد الخبراء الذين قدمتموىم وعدد الخبراء الذين حصمتم عمييم.

 يمكن أن تكون وحدة القياس لمقيمة في مجاالت التعاون إما عدد ،أو قيمة مادية (بآالف الميرات السورية) أو زمن
(شير) ،ومن الممكن أن تكون أكثر من وحدة.

26

سادساً – مصادر التمويل واإلنفاق المالي عمى مشاريع وأنشطة البحث العممي
جدول رقم  :/13/مصادر تمويل مشاريع وأنشطة البحث العممي في 2015

المبمغ بآالف الميرات

اإلنفاق
المجال العممي

مصدر التمويل
تمويل

تمويل

ذاتي

حكومي

تمويل خاص
محمي

المجموع الكمي

خارجي

انعهوو األساسيح

طثيعيح،
رياضياخ،
فيسياء،
كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح
اقرصاد وإدارج
وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ
وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي

 يقصد بالتمويل الذاتي :اإليرادات الذاتية التي تحصمون عمييا جراء النشاطات والخدمات التي تقدمونيا لمغير.
 يقصد بالتمويل الحكومي :األموال التي يتم رصدىا لكم عند إعداد الموازنة السنوية من قبل و ازرة المالية.

 يقصد بالتمويل الخام :األموال التي تحصمون عمييا من القطاع الخام سواء كان قطاع خام محمي أو
خارجي.

27

جدول رقم  :/14/توزع اإلنفاق المالي عمى مشاريع وأنشطة البحث العممي لعام 2015
المبمغ بآالف الميرات

اإلنفاق

المجال العممي

ما تم رصده

ما تم إنفاقو

انعهوو
األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

عهوو ذطثيقيح

هُدسيح
زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي

 يمكن ذكر أسباب االختالف بين ما تم رصده وما تم إنفاقو وذلك ضمن آخر فقرة في ىذا الدليل (الخالصة).
 يقصد باإلنفاق المالي عمى مشاريع وأنشطة البحث العممي ،األموال التي تنفق وفق األشكال التالية:

 oتكاليف المشاريع البحثية :األموال التي تصرف حص اًر إلنجاز مشاريع البحث العممي وفق األشكال
التالية :شراء أجيزة ومعدات ومواد ،بيانات ومعمومات وبرمجيات ،تكاليف االستعانة بباحثين وخبراء من

خارج المشروع ،مجالت ومراجع عممية ،تدريب وتأىيل ،ورشات عمل ،نقل وانتقال (داخمياً أو خارجياً)،
تكاليف نشر مخرجات المشروع البحثي ،...،أو أية أموال أخرى تنفق لتنفيذ المشروع البحثي.

 oتكاليف مؤتمرات وورشات عمل تتعمق بالبحث العممي.
 oتكاليف إصدار أو شراء مجالت ومراجع عممية.

 oتكاليف التدريب والتأىيل لمعاممين في البحث العممي.

 oتكاليف إنجاز ميمات عممية وبحثية سواء داخل القطر أو خارجو.

 oما تتحممو المؤسسة البحثية والعممية من مصاريف إلنجاز رسائل الماجستير والدكتوراه داخل سورية.
 oتكاليف األبنية والمعدات واألجيزة ....،الالزمة لدعم البحث العممي وذات عالقة مباشرة بو.
 oأية تكاليف أخرى (مع التحديد) ذات عالقة مباشرة بإنجاز البحث العممي.

وسيارت ومفروشات ....،والتي تكون
ا
 oمالحظة :ال تدخل تكاليف البنية التحتية من بناء وحدائق وآالت
ذات عالقة غير مباشرة بإنجاز البحث العممي ضمن ىذا الجدول.
28

جدول رقم  :/25/العوائد المالية الناتجة عن استثمار نتائج المشاريع البحثية والعممية لعام 2015
االختصاص

عدد المشاريع البحثية

التي تم استثمار نتائجيا

القيمة المالية لعوائد

المشاريع البحثية المستثمر نتائجيا

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ ،فيسياء،
كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح

اقرصاد وإدارج وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح

آداب وفُوٌ وسياحح

ذرتيح
عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي

 المشاريع المقصودة في ىذا الجدول ىي المشاريع البحثية التي تم إنجازىا بشكل نيائي ومن ثم تم استثمار
مخرجاتيا ،ونتج عن ىذا االستثمار عوائد وايرادات.
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سابعاً  -أثر األزمة الحالية عمى البحث العممي في سورية:

جدول رقم  :/26/بيانات عن تاركي العمل بسبب األزمة التي تمر بيا البالد
دكتوراه

ماجستير

قضائي

َقم أو َدب

اسرقانح

إجازة بال راتب

وفاة

أسثاب أخرى

قضائي

َقم أو َدب

اسرقانح

إجازة بال راتب

وفاة

أسثاب أخرى

قضائي

َقم أو َدب

اسرقانح

إجازة بال راتب

وفاة

أسثاب أخرى

االخرصاص

إجازة جامعية

انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

هُدسيح
عهوو ذطثيقيح

زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج
وسياسح
قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي للعاملين

 يرجى ملء االستمارة بالبيانات المتعمقة لألعوام .2015 - 2012

 جميع األرقام الواردة في ىذا الجدول يجب أن تعود أسبابيا إلى األزمة ،أما حاالت الوفاة الطبيعية أو التقاعد أو
المرض ال تدرج في ىذا الجدول.

31

جدول رقم  :/27/قيمة األضرار التي تعرضت ليا الموجودات الثابتة الناجمة عن األزمة
القيمة

البنود

(المبمغ بآالف الميرات)

آالت ومعدات
بنية تحتية
سيارات ووسائل نقل
مواد
أخرى مع التحديد
المجموع

جدول  /28/عدد مخرجات البحث العممي التي تأثرت باألزمة كمياً وجزيئاً
المخرجات

المتضررة من
األزمة

المشاريع

المشاريع البحثية قيد

وثائق وأوراق

البحثية المنفذة

التنفيذ والتي تم إيقافيا

ومراجع

بسبب األزمة

عممية

قواعد

معطيات

أخرى

)مع التحديد(

االختصاص العممي
انعهوو األساسيح

طثيعيح ،رياضياخ،
فيسياء ،كيًياء.....،

عهوو ذطثيقيح

هُدسيح
زراعيح
طثيح

عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

اقرصاد وإدارج
وسياسح
قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ
وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي



قواعد معطيات :يقصد بيا برامج معموماتية (خاصة بالعمل البحثي) تم العمل عمى تصميميا ووضعيا قيد

االستثمار والتشغيل ،كما تم العمل عمى ممئيا بالبيانات والمعمومات الخاصة بيا.
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جدول  /29/عدد األنشطة العممية والبحثية التي تم إنجازىا وتتعمق باألزمة وموضوع إعادة اإلعمار

األنشطة

العممية والبحثية

المشاريع
البحثية

مؤتمرات

وورش عمل

وثائق وأوراق
ومراجع وكتب
عممية

لجان
قواعد

معطيات

االختصاص العممي

عممية مع
جيات
أخرى

رسائل

دكتوراه

رسائل

ماجستير

أخرى

) مع التحديد(

انعهوو األساسيح

طثيعيح،
رياضياخ،
فيسياء،
كيًياء.....،
هُدسيح

عهوو ذطثيقيح

زراعيح

طثيح
اقرصاد وإدارج
وسياسح
عهوو اجرًاعيح وإَساَيح

قاَوَيح وديُيح
آداب وفُوٌ
وسياحح
ذرتيح

عهوو أخرى (مع التحديد)
المجموع الكلي



يقصد بيذا الجدول :ما تم إنجازه من نشاطات عممية وبحثية سواء كانت تتعمق باألزمة (أسبابيا وانعكاساتيا
عمى كافة المجاالت) ،أو فيما يتعمق بموضوع إعادة اإلعمار.
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ثامناً  -خالصة:

يمكن أن تتضمن ىذه الفقرة مايمي:

 ممخم عن الوضع الراىن لمبحث العممي لديكم مع بيان نقاط القوة والضعف والفرم والتحديات ،وتوصيفالحمول الواجب اتخاذىا لتالفي نقاط الضعف ومواجية التحديات في البحث العممي.

 -معوقات تنفيذ الخطة.

 بيان توجيات الخطة البحثية لثالث سنوات قادمة. أية مقترحات لتطوير عممية البحث العممي. ............ -
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