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البيانات البحثية

رسائل الماجستير •

رسائل الدكتوراه•

األبحاث العلمية المنشورة•

المؤتمرات وورشات العمل البحثية•

الحواضن البحثية•

بنك المعلومات البحثية•

صندوق دعم البحث العلمي•





البحث في رسائل الماجستير والدكتوراه







ما تم إنجازه



لى قاعدة البيانات البحثية هي أساس للتخطيط ع
المستوى الوطني

توى من غير الممكن التخطيط الواقعي للبحث العلمي على المس•
.  الوطني دون وجود قاعدة بيانات بحثية وطنية شاملة

جاالت من غير الممكن تحديد االحتياجات بشكل دقيق في كل الم•
ع البحثية من موارد مادية وبشرية دون وجود قاعدة تبين الوض

.  الحالي

ل من غير الممكن رسم االهداف االستراتيجية والخطط في مجا•
.  البحث العلمي دون معرفة الموارد البحثية المتاحة

.  طهران طلب مدير مركز تكنولوجيا النانو في: على سبيل المثال•



ةقاعدة البيانات البحثياستثمار 



المشتركدعم العمل البحثي 

 زمالئهم مع قالتنسي في للباحثين المجال البيانات قاعدة ستتيح
 المعيدين وحتى البحثية والمراكز السورية الجامعات في

 في ةبحثي عمل فرق تشكيل أجل من ،والمتميزين والموفدين
 باحثينال ببعض االستعانة الممكن من وحتى ،االختصاص نفس
 ،رجيالخا للنشر االنكليزية اللغة مثل( اخرى اختصاصات من

 وسيدعم الجماعي البحثي العمل سيدعم وهذا )...اإلحصاء
 تصنيف رفع في سيسهم بدوره والذي ،الخارجي النشر

  .البحثية والمراكز الجامعات



التكرارمن حدة الهدر من خالل التخفيض 

 من ميالعل النتاج عرض في البحثية البيانات قاعدة ستساهم
 من سيخفف بدوره والذي ،ودكتوراه ماجستير ورسائل أبحاث

 اعلي دراسات طالب أو باحث أي سيتمكن حيث .التكرار حدة
 نم عليها والبناء إنجازها تم التي األبحاث على التعرف من

  .رفةالمع من الوطن خزينة وتحسين النتائج في التطوير أجل



االجراءات االدارية في تسجيل رسائل تسريع 
الدراسات العليا

 يف التنسيق مكاتب مراجعة خالل من الطالب سيتمكن حيث
 جةالحا دون والتسجيل موضوعه أصالة من التأكد من الجامعات
 نم أي في الموضوع تناول عدم لبيان الجامعات كل لمراسلة

 .األخرى الجامعات



الرسالة المنجزة لطالب الدراسات العليا تنزيل 
بشكل الكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مديرية 

العلميالبحث 

 في ةالرسال تنزيل على المناقشة بعد قادراً  الطالب سيكون
 أجل من المحدد الشكل وفق الجامعات في التنسيق مكاتب

 مديرية مراجعة إلى الحاجة دون الذمة براءة على الحصول
  .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في العلمي البحث



عمل الباحثين واختصار الوقت من خالل تسهيل 
والعيناتبنك البيانات البحثية 

ً  سيكون  بالبيانات زمالئهم مشاركة الباحثين لكل متاحا
 والتخفيف الفعالية لزيادة وذلك ،والعينات أبحاثهم في المستخدمة

 حيث .والعينات البيانات لجمع الالزم والوقت العمل تكرار من
 حتى توالعينا البيانات تطوير في الوقت هذا استثمار سيتم
  .نوعية نتائج ذات أخرى مشاريع في مدخالت تكون



: عن كل ورش العمل والمؤتمراتاالعالن 

 ورش يف المشاركة فرصة المهتمين للباحثين القاعدة ستتيح
 مدائ بشكل عنها االعالن خالل من الوطنية والمؤتمرات العمل
 كلو األنشطة هذه على التعرف الباحثين لكل يتسنى حتى

  .تفاصيلها



دوري عن أنشطة البحث العلمي والنشر في تقرير 
السوريةالمؤسسات البحثية 

 النشر عن دورية تقارير إصدار إمكانية البيانات قاعدة ستتيح
 في زالتمي حاالت ورصد ،الخارجي النشر خاص وبشكل العلمي

ً  تكريمهم على والعمل السورية البحثية المؤسسات  ماديا
 ً   .ومعنويا



يةتنافسالشفافية وخلق بيئة بحثية تعزيز 

ق بيئة تنافسية سيكون لقاعدة البيانات البحثية دوراً كبيراً في خل
.  الوطني إيجابية بين الباحثين في مجال تطوير البحث العلمي



الكتاب الجامعي

 لكل متاحة الجامعات في المواد لكل العلمية المادة ستكون
 .المراجع + الطالب

 التسهيلو الطباعة تكاليف من التخفيف في العملية هذه ستساهم
 اليفالتك بأقل والمراجع الكتب على الحصول في الطالب أمام

  .الممكنة



صندوق دعم البحث العلمي

 لتعريفل االمكانية القاعدة موقع على الصندوق نافذة ستتيح•
 من الدعم لطلب الكتروني بشكل وللتقدم ،الصندوق بنشاطات
 في التأخير من سيخفف وهذا .العلمي البحث صندوق

 إلى مالدع إيصال في فعالية أعلى تحقيق االدارية االجراءات
  .العلمية أبحاثهم إلجراء الباحثين



الربط بسوق العمل

 اتالمؤسس أمام الفرصة البحثية البيانات قاعدة ستتيح•
 اثاألبح كل على التعرف من الخاصة والمؤسسات الحكومية

 كما .هامن يعانون التي المشاكل وتعالج بعملهم ترتبط التي
 أي في نالمختصي الباحثين مع التواصل إمكانية لهم ستتيح
 والنهوض عملهم تطوير على التعاون أجل من مطلوب مجال

  .بمؤسساتهم



 يف المعلنة الخطة لإلنجاز وأساس قاعدة هي البيانات قاعدة•
 حثب نحو لالنطالق األساس حجر هي .العلمي البحث تطوير
 والعمل ركيةوالتشا الشفافية على مبني ،تنموي تطبيقي علمي

 كان ما والتي الخطوات أولى هي البيانات قاعدة .الجماعي
  واإليمان الجماعي العمل ثقافة تبني دون إنجازها ليتم

  .العلمي البحث منظومة تطوير في بأهميتها المشترك



بجهودكم تكتمل الرؤيا ونحقق الريادة في البحث االعلمي بما يحقق 
ب متطلبات التنمية المستدامة وبشكل يلبي متطلبات سوريا م  بعد الحر

٢٠٣٠ 


