
  

والھيئة العامة للبحوث العلمية  وزارة التعليم العالي بين برنامج التعاون البحثي العلميلاإلعالن األول إطالق 
  الزراعية

 ٢٠١٣ التعـاون العلمـي البحثـي األول لعـامالزراعيـة يف سـورية اإلعـالن األول لربنـامج العلميـة تطلق وزارة التعليم العـايل واهليئـة العامـة للبحـوث 
  .يف إطار مشاريع حبثية مشرتكة لطرفنيكمؤشر على حرص اجلانبني على استمرار التعاون العلمي بني باحثي ا

دعـم الشـراكة العلميـة وإجنـاز مشـاريع حبـوث علميـة تتمحـور حـول مشـاكل تطبيقيـة تنمويـة يـتم تنفيـذها بشـكل متـواٍز بـني  إىليهدف الربنـامج 
  .باحثني أو فرق متخصصة لدى الطرفني

ابعة للهيئة للجامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي السورية ومراكز البحث الت ونن املنتمو الباحثاألساتذة و يشارك يف الربنامج 
  .، وتبلغ مدة تنفيذ املشروع املدعوم سنتان قابلتان للتجديد حبالة الضرورة القصوىالزراعية العامة للبحوث العلمية

اجلامعات يدير الربنامج جلنة مشرتكة من اجلهات التابعة للطرفني، وتضطلع اللجنة مبسؤولية دراسة وإقرار املشاريع احملالة إليها من قبل رؤساء 
  .املدراء العامني للمؤسسات اليت ينتمي إليها الباحثون من الطرفني، ويستفيد الربنامج من دعم مايل سنوي متعادل مقدم من الطرفني أو

رتكة يبدأ تقدمي الطلبات املشتقدم املشاريع مع املستندات الثبوتية كافة إىل وزارة التعليم العايل واىل اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، و 
وسيتم االعالن االعالن عن   ١٧/١٠/٢٠١٣و املوعد األخري لقبول الطلبات املشرتكة للمشاريع تاريخ   ١/٧/٢٠١٣للمشاريع بتاريخ  

   ١/١٢/٢٠١٣املشاريع املقبولة بتاريخ  

 المواضيع البحثية:  
 اإلنتاج الحيواني:  

 .أمني أعالف بديلة وغري تقليديةت - 
 .العواسزيادة إنتاج اللحم من غنم  - 
 .تقدير االحتياجات الغذائية للعواس - 
 اإلنتاج النباتي: 

 ).القرعية، الباذجنانية، اخليمية، البطاطا(تربية اخلضار  - 

 .نظام الزراعة العضوية - 
 .معامالت ما بعد احلصاد - 
 .تطوير طرز وراثية من القمح للزراعة يف املناطق اجلافة - 
 .ح الطريتوريث صفة املقاومة ملرض الصدأ األصفر يف القم - 
 .تقييم استجابة بعض سالالت القمح والشعري لتحمل اجلفاف وامللوحة حتت ظروف الزراعة املخربية واحلقلية - 
 .استنباط طرز وراثية من احملاصيل البقولية الغذائية والزيتية - 
 .حصر وتوصيف وتطوير طرز وراثية من النباتات الطبية والعطرية - 
 .بيضاء والدخن لإلنتاج العلفيتقييم كفاءة بعض الطرز من الذرة ال - 
 دراسات اقتصادية واجتماعية: 

 .تقييم الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية الستخدام املياه يف إنتاج احملاصيل - 
 .دراسة فاعلية وكفاءة العالقة بني البحوث واإلرشاد الزراعي واملزارعني - 



 الوقاية: 
 .دراسة أسباب مرض سقوط البادرات يف الشوندر السكري - 
 .دراسة بيئة وحيوية سوسة النخيل احلمراء - 
دودة التفــــاح، حفــــار ســــاق التفــــاح، كــــابنودس اللوزيــــات والفســــتق احللــــيب، بســــيال، الفســــتق احللــــيب، ( املكافحــــة املتكاملــــة  - 

 ).حشرات القطن، حافرة أنفاق احلمص، السونة، عتة البندورة، ذبابة مثار الزيتون

 .ض الفريوسات املهمة على حماصيل اخلضارحتديد السالالت املنتشرة يف سوريا لبع - 
 .)اهلالوك، احلامول، الباذجنان الربي، زهرة النيل(مكافحة األعشاب املتطفلة والغازية  - 
 موارد طبيعية  : 

 .وضع خارطة تقييم أراضي رقمية للقطر بدقة عالية - 
 .بالعناصر الثقيلةأثري التسميد باألمسدة املعدنية لفرتات طويلة على تلوث الرتبة واملياه ت - 
 .استخدام األمسدة العضوية غري التقليدية - 
 .إدارة الرتب اجلبسية واملاحلة - 
 ).طرائق ري تقليدية(ترشيد استخدام املياه يف الزراعة  - 

 صناعات غذائية: 
  .التحري عن عنصر السيلينيوم ومركبات الديوكسني وانتقاهلا عرب السلسلة الغذائية اىل املنتجات احليوانية - 

 لية تقديم المشاريعآ:  
 .وفقاً لنموذج االستمارة املعتمد" استمارة مشروع حبث علمي مشرتك"يتم تقدمي طلب  - 
 .يُنظر يف أي مشروع حىت لو كان متكامًال، إذا كان مقدماً من طرف واحد وذلك لغياب مبدأ الشراكة البحثية ال - 
 .الراغبنيري لقاء الباحثني من الطرفني يستعمل اللجنة املشرتكة على ت - 
 .توقع املشاريع املتفق عليها بني الباحثني من الطرفني من قبل رؤساء املؤسسات واجلامعات اليت ينتمي إليها الباحثون - 
يشرتط يف مقدم الطلب أن يكون حائزاً شهادة الدكتوراه، وأن يكون منتميـاً إىل إحـدى اهليئـات املسـامهة بالربنـامج، وميكـن  - 

 .مستوف للشروطرئيس دم بالطلب شريطة أن يكون على رأسهم باحث جملموعة من الباحثني التق
) كاملخـابر والتجهيـزات(ميكن للبـاحثني مـن كـال الطـرفني االسـتفادة مـن إمكانـات البـىن التحتيـة املتـوفرة لـدى الطـرف اآلخـر - 

 .واخلربات يف حدود اإلمكانات املتاحة
  . اإلعالنحيق للباحث الرئيس التقدم إىل أكثر من مشروع واحد يف ال - 

 يتضمن مشروع البحث الفصول التالية:  
 .طرفنيمدخل يعرض إشكالية البحث وأهدافه وأمهية تنفيذه لدى ال  - 
عرض مفصل لطرائق البحث، مبا يف ذلك األعمال امليدانية واملخربية والتحليليـة علـى أنواعهـا والتبـادل العلمـي والتقـين بـني   - 

 .طرفنيال
 .فرتات زمنية حمددة لدى الطرفنيمراحل البحث موَزعة على   - 
 .النتائج املتوقعة من البحث لكال الطرفني  - 
 .بيان مفصل حيدد مواقع العمل امليداين واملخربي يف كال الطرفني  - 
نفقـــات  :موازنــة تفصـــيلية تتضــمن البنـــود الــيت ســـيتم اإلنفــاق وفقهـــا، وميكــن أن تغطـــي موازنــة أي مشـــروع العناصــر التاليـــة  - 

ت النقـــل واالنتقـــال واجلـــوالت املشـــرتكة، تعويضـــات الزيـــارات احلقليـــة، نفقـــات تبـــادل املعلومـــات والنشـــر تشـــغيلية، تعويضـــا
لبنـــود اآلنفـــة حبســـب العلمـــي والربجميـــات، نفقـــات املـــواد االســـتهالكية وتكـــاليف التجهيـــزات املكملـــة، للباحـــث أن يكيـــف ا



الـــيت يفــرتض أن توفرهـــا ) الثقيلـــة والدقيقــة(ة الكاملــة ميـــول شــراء األجهـــز  ، مــع املالحظـــة أن الربنــامج المقتضــيات مشـــروعه
 .مؤسسة من ضمن بنيتها العلمية التحتية

 استمارة مشروع البحث:  

م، كما تبني   تُقدم استمارة مشروع البحث إىل اللجنة املشرتكة، موقعة من الباحث الرئيس وتذكر فيها أمساء الباحثني املشاركني وتوقيعا
م إىل املؤسسات اليت يعملون فيها، ُمتهر االستمارة بتوقيع رئيس املؤسسة وختمها مع عبارة  األجهزة متوفرة للقيام باألنشطة البحثية "انتماءا

 ).ةاالستمارة متوفرة على موقعي وزارة التعليم العايل واهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعي(، "املطلوبة اخلاصة بالباحث

 نشر النتائج العلمية وحقوق الملكية الفكرية:  
ايـة السـنة   -  تدعو اللجنة املشرتكة سنوياً إىل عقد ندوة علمية مشرتكة لعرض النتائج الـيت توصـل إليهـا البـاحثون، وذلـك يف 

 .الثانية
 اإلشـارة الواضـحة إىل دعـم الربنـامج مـع( يتعهد الباحثون بنشر النتائج العلمية يف اجملالت املختصة احملكمة العربية والدولية  - 

 .)املنفذة للبحوث
تطبـــق األنظمـــة املرعيـــة لـــدى الطـــرفني علـــى بـــراءات االخـــرتاع واالكتشـــافات العلميـــة وحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة الناجتـــة عـــن   - 

 .املشاريع
  .اريع املدعومة من الربنامجستعتمد اللجنة املشرتكة نظاماً خاصاً لتقدير ومكافأة أفضل النشرات العلمية الصادرة عن املش  - 

 معلومات االتصال  

  مديرية البحث العلمي/  وزارة التعليم العالي

  دمشق –المزة 

  +٩٦٣ ١١ ٢١٢٩٨٨٧: ھاتف

  +٩٦٣ ١١ ٢١٢٠٣٥١: فاكس

 SY.lb.prog@mohe.gov.sy :البريد االلكتروني

sy.gov.mohe@scientific  

  :تاألول على االنترن عنوان اإلعالن

sy.gov.heom.www 

  :الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

  دمشق –حلبوني  –الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

  +٩٦٣ ١١ ٢٢١٦٩٠١: ھاتف

  +٩٦٣ ١١ ٢٢٥٤٨٨٤: فاكس

 :البريد االلكتروني

  تعنوان اإلعالن األول على االنترن

WWW.gcasr.gov.sy  

  لمزيد من المعلومات االتصال بالعناوين السابقة


