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اإلعالن عن مسابقة
"جائزة باسل األسد للبحث العلمي لعام "2015
تعلن وزارة التعليم العالي عن مسابقة لمنح جائزة باسل األسد للبحث العلمي لعام  ،2015في مجال "اعادة
البناء في سورية" ألفضل بحث علمي يتميز باألصالة واإلبداع ،ينجزه أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعات
والمعاھد العليا الحكومية السورية ،وفق التالي:

مجاالت الجائزة:
تُمنح جائزة باسل األسد للبحث العلمي في سبعة تخصصات وھي كالتالي:
 العلوم األساسية.
 العلوم الھندسية.
 العلوم الصحيـة.
 الفنون الجميـلة.
 العلوم الزراعية والبيطرية.
 العلوم االجتماعية والفلسفية والتربوية والنفسية واللغوية.
 العلوم االقتصادية والسياسية واالدارية والقانونية والشرعية.

مضمون الجائزة:
تشمل جائزة باسل األسد للبحث العلمي:
 -1شھادة تقدير خاصة بالجائزة.
 -2مكافأة مالية قدرھا  200.000ل.س مئتي ألف ليرة سورية.
 -3مكافأة تشجيعية قدرھا  50.000ل.س خمسون ألف ليرة سورية.

شروط االشتراك بالمسابقة:
يشترط لالشتراك بالمسابقة لنيل الجائزة مايلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أن يكون البحث العلمي المق دم لني ل الج ائزة متمي زاً باألص الة واإلب داع ،ويق دم إض افة معرفي ة أو تطبيقي ة ھام ة
تخدم التقدم العلمي والحضاري ومسيرة التنمية الشاملة.
أن يكون البحث العلمي قد أنجز بكامله في الجامعات السورية ،وأن يكون مكتوبا ً باللغة العربية ،أو مترجم ا ً إل ى
اللغة العربية مع إرفاق البحث بالنص األجنبي.
أال يكون البحث العلمي جزءاً من رسالة دكتوراه أو ماجس تير أو مش روع تخ رج وأال يك ون ق د اس تخدم للتعي ين
أو الترفيع لدرجة أعلى في عضوية ھيئة التدريس ،أو استمد من البحوث التي يعدھا طالب الدراسات العليا.
أن يتقيد عضو الھيئة التدريسية المشارك في المسابقة باختصاصه.
أال يكون قد مضى على إنجاز البحث أكثر من ثالث سنوات من تاريخ اإلعالن.
اليحق للباحث التقدم للمسابقة بأكثر من بحث واحد.
أال يكون البحث قد نال جائزة علمية أخرى قبل تقديمه للمسابقة.

 -8أال يزي د ع دد ص فحات البح ث العلم ي الواح د عل ى  30ص فحة والي دخل ف ي الحس اب األش كال والمخطط ات
والصور والبيانات والجداول.
 -9اليحق لمن حصل على جائزة باسل األسد للبحث العلم ي التق دم م رة ثاني ة للمس ابقة إال بع د مض ي أرب ع س نوات
على نيله الجائزة المذكورة.
 -10يحق لمن حصل على جائزة تشجيعية بالمسابقة السابقة المشاركة ببحث جديد.
 -11تمنح جائزة باسل األسد للبحوث المتميزة في كافة المجاالت العلمية المذكورة.
 -12يحق للجنة المختصة أن تمنح جائزة تشجيعية ألفضل البحوث المنجزة التي الترق ى إل ى مس توى ج ائزة الباس ل
المميزة.
 -13توزع جائزة باسل األسد بالتساوي للبحوث المتميزة في المجال نفسه ،كما توزع الج ائزة بالتس اوي عل ى جمي ع
المشاركين في البحث الفائز الواحد ،إذا كان قد أعد بالمشاركة.

ملف الترشيح:
يتضمن ملف الترشيح للمسابقة ما يلي:
 -1طل ب اش تراك ف ي المس ابقة وف ق النم وذج المرف ق مطبوع ا ً بواس طة الحاس ب وملص قا ً علي ه ص ورة شخص ية
للمرشح ويسجل في ديوان وزارة التعليم العالي أصوالً.
 -2تعھد بتوفر الشروط المطلوبة في البحث المقدم للمسابقة وفق النموذج المرفق مطبوعا ً بواسطة الحاسب.
 -3أرب ع نس خ مطبوع ة ورقي ا ً ومرفق ة عل ى ق رص مض غوط  CDم ن البح ث العلم ي المع د م ن قب ل المرش ح لني ل
الجائزة ،ثالثة منھا مغفلة من اسم الباحث ومكان عمله أينما ورد.
 -4ارفاق ملخص عن البحث اليتجاوز الصفحة ومدون عليه عنوان البحث.

آلية التقدم للجائزة:
 تقدم الطلبات المستكملة إلى مديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي.
 يبدأ تقديم طلبات الترشيح في  2015/7/1ولغاية نھاية الدوام الرسمي من يوم .2015/9/30
 ال تعاد الطلبات التي ترد بعد ھذا التاريخ إلى مرسلھا.
مالحظة :للحصول على نسخة إلكترونية من طلب االشتراك والتعھد يرجى الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي
) (www.mohe.gov.syمديرية البحث العلمي.

وزير التعليم العالي

الدكتور محمد عامر المارديني
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طلب اشتراك في مسابقة
جائزة باسل األسد للبحث العلمي لعام 2015
االسم الثالثي.................................................................................................... :
مكان وتاريخ الوالدة........................................................................................... :
المؤھل واالختصاص العلمي................................................................................. :
مكان العمل الحالي............................................................................................. :
عنوان المراسلة................................................................................................. :
رقم الھاتف .................................... :رقم الجوال.................................................. :
البريد اإللكتروني............................................................................................... :
عنوان البحث العلمي المشارك في المسابقة................................................................ :
......................................................................................................................
المجال العلمي الذي يندرج فيه البحث....................................................................... :
تاريخ إنجاز البحث............................................................................................. :
اسم الجھة التي أنجز لحسابھا أو بناء على طلبھا )إن وجدت(.......................................... :
......................................................................................................................
اسم الدورية العلمية أو المؤسسة التي نشر البحث من خاللھا وتاريخ النشر:
......................................................................................................................
دمشق في
طابع مالي

طابع نقابة المعلمين

/
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طابع البحث العلمي

االسم...................................... :
التوقيع.................................... :
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تعھــــــــــــــــد
أنا الموقع أدناه........................................................................................ :
أقر بأن البحث العلمي الذي تقدمت به إلى مسابقة جائزة باسل األسد للبحث العلمي المعلن عنھا من قبل
وزارة التعليم العالي بتاريخ

/

 ،2015/وھو بعنوان:

.............................................................................................................................................
...............................................................................................
 -1لم أتقدم به إلى أي مسابقة علمية منظمة من قبل جھة أخرى.
 -2غير مجتزأ من رسالة دكتوراه أو ماجستير.
 -3لم يستخدم من أجل التعيين أو الترفيع لدرجة أعلى في عضوية ھيئة التدريس.
 -4تم إعداده وإنجازه في الجامعات السورية.
دمشق في
طابع تعھد

االسم...................................... :
التوقيع.................................... :

مالحظة :التعاد البحوث المقدمة لالشتراك بالمسابقة إلى أصحابھا بعد التحكيم.

لمزيد من المعلومات:
يرجى االتصال بمديرية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي على األرقام التالية:
ھاتف011 2129887 :
فاكس011 2120351 :
البريد االلكترونيscientific@mohe.gov.sy :
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