
خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير البحث العلمي

:المرحلة االولى 

اطالق قاعدة البيانات البحثية الوطنية
NSR – نسر

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سحر الفاهوم. د
USAدكتوراه في الكيمياء الحيوية من جامعة جورجتاون 

في جامعة دمشقاستاذ 
القلمونمحاضر في جامعة 



البحث العلمي

و نموها اساس وهو للدول بل للمجتمعات الحقيقية الرافعة 
. تطورها

باإلنسان االرتقاء الى المؤدية االساسية الوسيلة انه كما 
 اسياالس المحرك وهو اجتماعيا و ثقافيا و فكريا  و اقتصاديا

الجديد العالمي للنظام
.
ربطه من البد الفاعل الدور بهذا العلمي البحث يقوم كي 

. التنموية بالحاجات



ءت تعزيزا لهذا الدور و ايمانا باهمية البحث العلمي جا
مكرمة سيد الوطن بتسمية وزارة التعليم العالي 

)  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي(

باحداث وزارة باسم ٢٠١٩لعام  ٢٧صدر القانون رقم 
........وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 



خطة وزارة التعليم العالي 

، تدريجية ، خطة تنفيذية 
مدروسة بعناية بناء على 
ة االحتياجات و تتميز بالمرون
ب في تحقيق المخرجات و ترتي
المراحل حسب اولوية 

.االحتياجات 

رقمي بشكل البحثية البيانات قواعد اعداد :األولى المرحلة•
  ها،ونشر العلمي البحث ثقافة تعزيز :الثانية المرحلة•

..-زهتحفي – حقوقه – تعريفه : الباحث :الثالثة المرحلة
العلمي للبحث التمكينية البيئة :الرابعة المرحلة•
 وقس مع العلمي البحث وربط تشبيك :الخامسة المرحلة•

العمل



في  خطة وزارة التعليم العالي
تطوير البحث العلمي 

اعداد قواعد 
البيانات 
البحثية 

بشكل رقمي

 و ةالحكومي الجامعات في التعليمية الهيئة ألعضاء مركزية بيانات•
 المراكز و العالي التعليم لوزارة التابعة العليا والمعاهد الخاصة
.البحثية

بيانات تتضمن المجالت العلمية المعتمدة•
قيد  المنجز منها وماهو(بيانات خاصة برسائل الماجستير والدكتوراه •

)االنجاز
متابعة منصة المجالت االلكترونية الوطنية•
وفدين بيانات موفدي البعثات العلمية بمافيهم الطالب المتميزين الم•

.عن طريق مديرية البعثات العلمية
األجهزة المخبرية•
الكتب الجامعية•
الخريجون وربطهم بسوق العمل•
العالقات الثقافية•



اهمية قاعدة البيانات كمرتكز 
للبحث العلمي

اطلق المشروع العالمي ٢٠١٦في عام 
حكومية التطوير المؤسساتي لتعزيز تقديم الخدمات ال(  

)في اطار تحقيق التنمية المستدامة في اسيا 
من اهداف التنمية  ١٧و  ١٦والذي يرتبط باالهداف  

.المستدامة



اهمية قاعدة البيانات كمرتكز 
للبحث العلمي

بتدقيق تسمح التي المفتوحة الحكومة مفهوم جاء هنا من 
 جانبال ثنائي حر تدقيق المعطيات كافة و المعارف و المعلومات

 تعتتم و للجميع شاملة متساوية مجتمعات تأسيس الى مؤدية
. بالشفافية

يةمركز بيانات قاعدة وجود هو المفتوحة الحكومة هذه مثل اساس 
 عاليتهاف و كفاءتها تحسين و الحكومية البيانات تخزين و لجمع
 عيدص على متميز اداء لها تتيح و التشاركية مرحلة الى لتصل

. الخدمات تقديم و الحوكمة
التشاركية -الشفافية– الدقة هي البيانات هذه يميز ما اهم-

-المساءلة



ضمان جودة القاعدة
االكتمال
اولوية المصدر
 التحديث الدائم ( الحينية(
سهولة الوصول و المعالجة
 يمكن ألي شخص الوصول اليها ( الالتمييزية(
 معينة  ال تحتاج الى برامج(استخدام المسارات المفتوحة

)او غير متوفرة 
 تقع ضمن النطاق العامpublic وال تحتاج الى ترخيص
الديمومة
كلفة االستخدام بالحد االدنى
توافر التكنولوجيا الالزمة
توافر التشريعات الناظمة و مرونتها

٢٠١٦تقرير االسكوا عام 



وضع سورية في نطاق الحكومة 
المفتوحة

Open Government Partnership 
OGP-2011

:   ٢٠١١عام 

النرويج  –متحدة المملكة ال –المكسيك -الفيليبين–جنوب افريقيا  –البرازيل  –اندونيسيا 
امريكا –

: ٢٠١٨عام 

.المغرب  –تونس  –دولة بالحكومة المفتوحة منه االردن  ٧٠شاركت  

اليمن –العراق  –سورية : بعض الدول مازالت بوضع التريث 

شر صنفت سورية ضمن مبادرات الحكومة المفتوحة ضمن مستوى محدود و التي تن
ز بشكل بعض المعلومات االحصائية وقد اصبحت االن ضمن مرحلة االنفتاح الذي يتمي

.اساسي بالتركيز على قواعد البيانات و جودتها 



نيةقواعد البيانات البحثية الوط
NSR database

نسر

يأتي نسر كخطوة اولى في احداث قواعد بيانات تتميز 
 رقمنةبالمتطلبات االساسية تدعم البحث العلمي من حيث 

كل سريع يتيح الوصول اليها بشالبيانات البحثية االكاديمية مما 
و سلس

يدية موفرة له اهم االدوات البحثية وتشكل خطوة تنفيذية تمه  
في  في السعي الى اطالق البيانات المفتوحة و من ثم االنطالق
.الحكومة االلكترونية  ومن ثم اتاحتها كبيانات مفتوحة 



البحث العلمي في سورية

ما هو وضع البحث العلمي في سورية
هل تراجع ؟
هل تقدم ؟
هل هو ثابت ؟



البحث العلمي في سورية

و معاييرال تحديد لعدم الصحيح الخيار تحديد النستطيع 
 ماهية تحديد لنا تتيح التي الرقمية المؤشرات
التصنيف

ترتيبب تقوم التي  العالمية التصنيفات الى لجأنا اذا 
 قدمش جامعة ترتيب رفع استطعنا فكيف الجامعات

 و ببحوث القيام دون شهرين خالل نقطة ٧٠٠٠
 عبد حسام د ( المتوفر العلمي نتاجنا ابراز بمجرد

) الرحمن



البحث العلمي في سورية

يتراجع لم الحال تلك في البحوث عدد هو المعيار هل 
 شادي د ( الدكتوراه و الماجستير رسائل عدد تطور(

 ) العظمة
يةالبحث البشرية الموارد ام الباحثين عدد هو المعيار هل 

) زكريا د( التدريسية الهيئة اعضاء عدد تطور
عالقطا كان مهم الباحث تعريف الى ماسة بحاجة هنا نحن 

 نوعية -النشرات عدد حيث من النشر ( به يعمل الذي
meta– النشرات analysis(



البحث العلمي في سورية

ثبح يوجد بانه القول نستطيع االولي التحليل خالل من- 
 في نهمم البعض تكريم سيتم ( ومتميزين بل باحثين يوجد
 ) العرض نهاية

اتحاج على المبنية البحثية االستراتيجية هو ينقص ما 
 ضمن المجتمع على بالفائدة تعود بنتائج وتتميز التنمية

) االحمد سونيا د ( المختلفة التنموية القطاعات
عوض  خالل من العلمي للبحث العليا الهيئة دور يأتي وهنا 

تطبيقها وضمان العلمي للبحث الوطنية السياسة





بعض اسباب تراجع البحث 
العلمي في ظل االزمة



 موجبات احداث قاعدة البيانات
نسر

 حثيةبشرية وب(الحاجة إلى وجود منصة بيانات وطنية شاملة حول البحث العلمي بكل مكوناته.(

ضرورة وجود منصة دقيقة ومعتمدة لخريجي الجامعات السورية تكون صلة وصل مع سوق 
.العمل

التكرار واالزدواجية في األبحاث العلمية في الجامعات والهيئات البحثية السورية.

االهتمام بعملية كشف االنتحال كأحد تطبيقات أخالقيات البحث العلمي.

دعم غياب وجود منهجية واضحة وموحدة لألبحاث العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه، و
.المحاور البحثية

دعم معايير الجودة العالمية في البحث العلمي في سورية.

ضرورة توحيد معايير النشر العلمي.

السعي لالرتقاء بالمجالت المحلية السورية ورقمنتها وعولمتها .

الحاجة إلى الشفافية والموثوقية في عرض البيانات الوطنية.

ضرورة تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتسهيلها من خالل رقمنتها وتداولها.

 ث ، واألبحا)موارد بشرية(أهمية وجود دراسات إحصائية للعاملين في مجاالت البحث العلمي
.العلميّة



اهداف قاعدة البيانات نسر

  في جاء لما تنفيذًا المشروع هذا من المنشودة األهداف تتمثل
 االستدامة ققيح بشكل العلمي البحث واقع لتطوير الوطنية االستراتيجية

 الرؤية في شمولية تحقق مترابطة ونظم آليات عبر جوانبه مختلف في
  حربال بعد ما سورية" الوطني برنامجها في الحكومة رؤية مع تتماشى
 مةمنظو في ريادة تحقيق تضمن واثقة انطالقة يؤّمن بما " ٢٠٣٠
١٠ رقم االطاري البرنامج ضمن والسيما  العلمي البحث

:التالية االستراتيجية األهداف في تتمثّل حيث  
العلمي حثالب وتفعيل لتطوير متكاملة وطنية وهيكلية منظومة تقديم.
الى نادواالست المجتمع مشكالت حل في العلمي البحث على االعتماد 

.المشاريع وإقرار التنمية سياسات رسم في نتائجه
وربطهم زهموتحفي وتمكينهم الريادي السوريين الباحثين دور تعزيز 

.العالمية البحثية المنصات مع
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 ضمن البرنامج مراحل تركزت

 ربطها تم رئيسية مراحل أربع

 ٢٠٣٠ لغاية تنفيذية بفترات

)البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب ( المقدمة 

مرحلة اإلغاثة مرحلة التعافي مرحلة االنتعاش مرحلة االستدامة االستمرار باالستدامة

٢٠٢٢-٢٠١٩ ٢٠٢٦-٢٠٢٣ ٢٠٢٨-٢٠٢٧ ٢٠٣٠-٢٠٢٩ 2030…….





لى ماذا قدمت لنا قاعدة البيانات ع
الصعيد التطبيقي

و عليميةالت الهيئة اعضاء كافة و بل للباحثين محدثة صفحة 
 ، ثيةالبح المراكز و العليا المعاهد و الجامعات في البحثية
  .القرار متخذي بأيدي هامة اداة تشكل والتي



الموارد البشرية
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الشفافية و الدقة في عرض البيانات و 
اداة الجراء العديد من الدراسات 

الديموغرافية



Cara تقرير: مثال



توزع اعضاء الهيئة التدريسية: مثال 
حسب الجنس -       

حسب عدد البحوث المنشورة -      
حسب التوزع العمري -    



التوزع حسب الجنس
Gender analysis



Row Labelsهيئة تدريسيةمعيد
Grand Totalهيئة فنية

٥٦٦٩٨٧١٠٨١٢٦٣٤أنثى
٤٥١٢٢٣٧٥٢٢٣٢١٠ذكر

Grand Total101732241603
5844



خلق بيوت خبرة متخصصة

 لجنة االجهزة: مثال
الفرق الجامعية: مثال   



توزع االجهزة عالية التقنية







والتحديثالتطوير 

قاعدة بيانات المتميزين: مثال 
افيتطوير التسجيل في اعالنات التبادل الثق: مثال  
 تطوير منظومة المجالت العلمية و خلق منصة: مثال  

)  تعمبم تجربة جامعة حماه ( الكترونية لها 



االساتذةتقديم خدمات للطالب و 

 و رالماجستي لرسائل احصائية دراسات اجراء : مثال
. الدكتوراه

الصلة ذات للبحوث عمل فرق تشكيل : مثال 
 ارشادي دليل االجهزة بيانات قاعدة تشكل :مثال 

 ليلد ايضا تشكل و جهة من العمل يمكنه اين و للباحث
 تحديد و الجهزة في التكامل لتحقيق ارشادي

. لها اجاتياالحت



36
)حتى تاريخه(اإلنجاز  نسب 

بيانات الموارد 
البحثية

oرسائل الماجستير

oرسائل الدكتوراه

o9502
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)حتى تاريخه(اإلنجاز  نسب 

الجمعات 
والمجالت 

المعترف بها 

o المجالت المعترف بها

١٠٥٢  

o الجامعات المعترف بها

٥٨٣٦



 قيمة استثمارية في حال اتخذ
قرار بهذا الشأن

استثمار برنامج منع االنتحال:مثال 
استثمار الخدمات البحثية المقدمة: مثال 

مي استثمار القاعدة كبوابة سورية للبحث العل: مثال 
Syrian Gate Research





الشكر

الفريق التأسيسي

التنفيذي المدير :الزلق الدكتورزكريا
العلمي البحث مدير : العظمة شادي الدكتور
واالعتماد الجودة مدير :الرحمن عبد حسام الدكتور
البرمجة :شعبان رند المهندس
العام المنسق :الكردي شيرين المهندسة
السكرتاريا :دانش ليالس السيدة



الفريق الداعم

 أعضاء شؤون مدير : حسن حاج فائد محمد الدكتور 
التعليمية الهيئة

امةالع األشغال وزير مستشار : أحمد سونيا الدكتورة
الثقافية العالقات مدير : محفوظ عقيل الدكتور
العلمية البعثات مدير :خضر فاروق االستاذ
القرار ودعم التخطيط مدير :حمود منى السيدة
العامة العالقات مدير : زيدان فادي السيد
الصحفي المكتب مدير : النعمة عمار السيد



) المركزية(فرق العمل 

42

خبراء  اللجنة التأسيسية  المرحلة اإلسعافية

o مدير الهيئة (الدكتور فائد حاج حسن

)التعليمية

oعالقات(المهندسة سونيا أحمد  الدكتوره

)عامة دولية

o وزارة التعليم( المهندس رند شعبان(

o هيئة البحوث( المهندس باسل اسمندر 

)العلمية

o الوزير الحالي(الدكتور بسام ابراهيم.(

o معاون الوزير (الدكتور سحر الفاهوم

)للبحث العالمي 

o مدير \المدير التنفيذي(الدكتور زكريا الزلق

)معهد اإلحصاء

o مدير البحث (الدكتور شادي العظمة

).العلمي

o مدير ( الدكتور حسام عبد الرحمن

).الجودة

oالتسيق العام ( شيرين الكردي . م.(

o الوزير السابق( الدكتور عاطف نداف(

o معاون الوزير (الدكتور سحر الفاهوم

)للبحث العالمي 

o مدير البحث (الدكتور شادي العظمة

).العلمي

o مدير ( الدكتور حسام عبد الرحمن

).الجودة



) الجهات البحثية -الجامعات (فرق العمل 
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جامعة حلب

جامعة تشرين

جامعة دمشق جامعة طرطوس

جامعة الفرات جامعة البعث

جامعة حماة

الجهات البحثية

 يسرئ مصطفى أفيوني. د

.الجامعة

.سهيل خواتمي. د

  .بشار الننة. د

.يحيى فريد. د

.لؤي قضماني. م

نأنب  حازم حسن. د

رئيس الجامعة

.هيثم شاهين. د

.يةجدارين بر.د

. أمير تفيحة. د

. عبير عطيرة. د

. صفاء سبور. م

 - ناصر سعد الدين. د

رئيس جامعة

. وليد صهيوني. د

. ياسمين الواو. د

. رانيا ديوب

. وعد رباحية. م

. مايا سركيس. م

  - راغب العلي الحسين. د

رئيس جامعة

. أحمد الفرحان. د

. ريم خرتش. د

. أحمد اسماعيل بيرم. أ

. البراء طعمة. م

. نور الحاج عمير. م

رئيس  - محمد زياد سلطان. د

جامعة ال

.سامر ابراهيم. د

.حازم مللي. د

. محمد أمين صباغ. د

.حسن اسكاف. م

عصام الدالي رئيس .د

.الجامعة

. رانيا حسن.د

. فادي غصنة. د

.سوزي الصالح. د

غيداء الربداوي. د
.كديمة حاجي بي

.ايمان عسقول. د
.يوسف األحمد. م

.دارين الصفدي
.أحمد ياغي. د

.موفق اللوجي
.براهيمى لم
. عبد الكريم حسين. م

 عصام خوري نائب رئيس.د

.الجامعة

.جهاد الحكيم .د

.رنا صالح . أ



الدعم التقنيفريق 

المهندس رند شعبان
المهندس باسل اسمندر
السيد عبد المنعم حسين
االنسة ريما ركابي
السيد ماهر أنيسة



الجهات غير الحكومية الداعمة

برات الشركاء الذين قدموا كل الدعم من حيث التمويل او تقديم الخ
:من خالل اقامة ورشات العمل الهامة التي خلقت بذور هذه المبادرة

 UNDP  برنامج األمم المتحدة االنمائي الشريك و الداعم
الرئيسي

دعم و االنتحال منع لبرنامج عرض تقديم :مركزالمنارللكتاب 
للبرمجيات

نسر لمكتب التحتية البنية دعم : الخاصة القلمون جامعة
بالدعم الرغبة ابدت التي الخاصة الجامعات بعض
الخبرات تقديم و للمشاركة الدعوة لبت التي اليونسكو
 االسكوا ESCWA مجال في السيما و الخبرة قدمت التي 

المفتوحة البيانات
-للتنمية السورية االمانة



الجهات الحكومية الداعمة

السادة الوزراء
السيد الدكتور وزير التعليم العالي مشرف المبادرة 
م العاليالسيد الدكتور عاطف النداف الوزير السابق للتعلي 
االتصاالت وزير السيد 
لبية رؤساء الجامعات السورية و السيما السباقون منهم لت

.المتطلبات 
رؤساء الهيئات البحثية و العاهد العليا
هيئة التميز و االبداع



 جيشنا البطل و رئيسنا المفدى و شريكته زهرة
تفاني الياسمبن التي اعتبرها نموذجا يحتذى به في ال

.في خدمة هذا الوطن العظيم 



ية بجهودكم تكتمل الرؤيا ونحقق الريادة في البحث االعلمي بما يحقق متطلبات التنم
  ٢٠٣٠المستدامة وبشكل يلبي متطلبات سوريا ما بعد الحرب 


