إعالن
يسر جامعة تشرين وتحت رعاية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تعلن عن عقد مؤتمرها
الرابع بعنوان:

" المؤتمر الهندسي الرابع لطالب الدراسات العليا "
تحت شعار " :بحوث الدراسات العليا دعامة أساسية من دعامات التنمية "
رئيس المؤتمر:

أ .د .بسام عبد الكريم حسن _ رئيس جامعة تشرين.

المنسق العام للمؤتمر :أ .د .غطفان عبد الكريم عمار
المكان :جامعة تشرين

الزمان :تشرين األول 2022

تعريف بالمؤتمر:
يقدم المؤتمر الهندسي الرابع لطالب الدراسات العليا والذي تنظمه جامعة تشرين ،بالتعاون مع لجنة البحث
العلمي في نقابة المهندسين في الالذقية ،فرصاً لطلبة الدراسات العليا ،لكي يعرضوا إنتاجهم البحثي ،وآخر
ما توصلوا إليه من نتائج في دراساتهم ،كما يعتبر منتدى للمناقشة والحوار األكاديمي.

رسالة المؤتمر:
تتمثل رسالة المؤتمر في تعميق الصلة بين الجامعات والمجتمع المحلي لالستفادة من أصحاب الخبرة في
المجالين األكاديمي والبحثي ،ونقل ما يمكن من المعرفة والتقانات الحديثة ،باإلضافة إلى تفعيل دور
الصناعات والمؤسسات والشركات المحلية في دعم البحث العلمي والتقدم باقتراحات ومشاريع بحثية لمعالجتها
ضمن برامج الدراسات العليا .كما يوفر المؤتمر فرصة ممتازة للطلبة الذين سيسجلون في مرحلة الدراسات
العليا للتعرف على مختلف الفرص البحثية المتاحة في المؤسسات األكاديمية المشاركة ،كما يوفر منصة

لطلبة الدراسات العليا داخل وخارج سورية لتبادل نتائج أبحاث الماجستير والدكتوراه والحصول على التغذية
الراجعة من أقرانهم.
أهداف المؤتمر:
التأكيد على دور الجامعات السورية من حيث كونها مصد اًر لتطور المعرفة وإبراز دورها في خدمة المجتمع.
تعزيز البحث العلمي وتطويره لدى الباحثين ،أساتذة وطلبة.
تحفيز طلبة الدراسات العليا في الجامعات السورية وكذلك الطلبة الموفدين للدراسة خارج القطر على اإلبداع
والتميز من خالل المشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر.
استعراض األبحاث والدراسات في مجال العلوم الهندسية وتقييم مدى أهميتها بالنسبة لمختلف الحاجات في
المؤسسات والشركات العامة والخاصة والمجتمع بشكل عام.
االستفادة من أصحاب الخبرة في المجالين األكاديمي والبحثي ونقل ما يمكن من المعرفة والتكنولوجيا
الحديثة.
االطالع على اإلنتاج العلمي الخاص بطلبة الدراسات العليا ،ومساعدة الطلبة على إيجاد السبل لتطوير
أبحاثهم العلمية ،وإمكانية نشرها في مجالت عالمية محكمة.
استفادة طلبة الدارسات العليا من أعمال المؤتمر ،من خالل اطالعهم على األبحاث العلمية الجديدة
والمنهجيات المتبعة في إجراءها.
تعزيز التواصل البحثي بين الباحثين والطلبة من مختلف التخصصات والجامعات ،وإمكانية إجراء أبحاث
علمية ذات صبغة مشتركة بين الجامعات السورية واألجنبية ،وبين الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة
والشركات الخاصة والمصانع ،والذي يعد أحد االستراتيجيات العالمية في مجال تعزيز البحث العلمي.
محاور المؤتمر :العلوم الهندسية وتضم كافة االختصاصات في:
الهندسة المدنية
الهندسة المعمارية
الهندسة الكهربائية والميكانيكية
الهندسة المعلوماتية
الهندسة التقنية
الهندسة الكيميائية والبترولية

المعهد العالي لبحوث البيئة
المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
وجميع االبحاث التي تتعلق بأحد المحاور السابقة.
كما يستقبل المؤتمر أبحاث طالب الدراسات العليا الموفدين خارجيا إلى جميع أنحاء العالم.
لغات المؤتمر :العربية ،االنكليزية والروسية.
مواعيد مهمة:
* آخر موعد الستالم األبحاث مع الملخصات  1أيلول 2022م.
* الرد على قبول األبحاث  10أيلول2022م.
الملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال يتجاوز صفحة واحدة لكل منهما.
 بالنسبة للغة العربية: الخط المستخدم للعناوين الرئيسيةsimplified Arabic bold 16 : العناوين الجزئيةsimplified Arabic bold 14 : النص simplified Arabic 12 :عادي الهوامش  2.5cmمن كل االتجاهات عناوين األشكال والجدولsimplified Arabic bold 10 : عدد صفحات البحث ال تتجاوز  20صفحة مع الملخصات. باللغة االنكليزية:العنوان الرئيسيtime New roman bold 16 :
النصtime New Roman 14 :
 -يذكر الباحث في صفحة الملخص اسمه وجامعته وكليته وقسمة وبريده اإللكتروني ورقم موبايله

 ترسل نسختين من البحث بصيغة  pdfإحداهما مع أسماء واألخرى بدون أسماء .وترسل نسخة منملخص البحث بصيغة  pdfمع أسماء وباللغة العربية فقط .على اإليميل التالي:
4th-ECS@tishreen.edu.sy
رابط المؤتمر على موقع جامعة تشرين
https://tishreen.edu.sy/ar/Home/Details/11702/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%
D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7

 لالستفسار االتصال :أ .د .غطفان عبد الكريم عمار/موبايل:

0955545527 - 0933043703/

ويمكن متابعة كل التفاصيل وأي جديد على صفحتي على فيسبوك  Ghatfan Ammarوصفحة المؤتمر
الهندسي لطالب الدراسات العليا
 تمنح جائزة مالية للبحث الفائز في المرتبة األولى في كل قسم من مرحلتي الماجستير والدكتوراه وشهادةتميز ،وجائزتان للبحثين الحاصلين على اعلى درجة تقييم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وشهادة شرف.
وسيتم االعالن عن اللجان الحقاً.

