
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ           ةّي ّةّالسوريّ ةّالعرّبي ّالجمهور         
ّوالبحثّالعلمّيّّوزارةّالتعليمّالعاليّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالبحثّالعلمّيّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

 استمارة مشروع بحث علمي

 في سوريةالبحثية   والهيئات  للباحثين في الجامعات السورية والمراكز 

 صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التقاني  المدعومة من  لممولة أوا

ّ

 معلومات عامة  

       ........................................................................... االسم الكامل للباحث الرئيس: . -1

 ....................................... ....................................................  الوظيفة الحالية: -2

          ........................................................................................  التعيين فيها: ختاري -3

 ......... .................................................................................. المرتبة العلمية: -4

 .......................................................................................  االختصاص العام: -5

 .....................................................................................  االختصاص الدقيق: -6

 ..............................  الكلية.................................... الجامعة أو المركز مكان العمل:  -7

         ...................................................   القسم                       

 . .....................................................................................  متفرغ/ غير متفرغ: -8

 ...................................................................  وحدة البحث العلمي التي ينتمي إليها: -9
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بها الباحث الرئيس ورسائل الدراسات  )تبين البحوث العلمية التي قام    نشاط الباحث الرئيس -10

   .العليا التي أشرف عليها( 
 

 مكان وتاريخ النشر  ان وـــــــــــــــــالعن ةلفئــــــا



ــدكتورا   ــالة ال رس

 للباحث

  

 

ــة  ــول العلميـ البحـ

التي قام بها خـل  

ســنوات السمــس لا

 األخيرة

  

  

  

  

  

ــ   ــراى علــ اإلشــ

 الماجستيررسائل 

  

  

  

ــ   ــراى علــ اإلشــ

 رسائل الدكتورا 

  

  

  

اللغات التي يتقنها 

 الباحث

 

ــارات  المهـــــــــــــ

 الحاسوبية للباحث 

 

آخر نشـرة علميـة 

للباحـــــث وبـــــ   

 مجلة 

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 المجا  العلمي الذ  يمارس فيه الباحث الرئيس أبحاثه:   -11

 ........................................................................................................................

 ....................... ................................................................................. 

 مكان اجراء مشروع البحث:     -12

 ..........................................................................................................................

......................... ................................................................................. 
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 عنوان مشروع البحث باللغة العربية:   -13

 ........................................................................................................................

 ......... ................................................................... ............................ 

 عنوان مشروع البحث باللغة االنكليزية:   -14



 ........................................................................................................................

 .. ...................................................................................................... 

 

 الجهات المتعاونة في تنفيذ مشروع البحث:   -15

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................ 

 ................................................... المدة المتوقعة النجاز مشروع البحث )أشهر(:   -16

 ........................ ........................  تاريخ البدء )المقترح(: -17

 

 سماء المشاركين في مشروع البحث من المتفرغين وغير المتفرغين:  أ -18
 

 

 المؤهل العلمي  مكان العمل  اسم الباحث 
المرتبة  

 األكاديمية 

االختصاص  

 الدقيق

ّّّّّ

ّّّّّ

ّّّّّ

ّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ: الجدو  الزمني للمراحل المستلفة لتنفيذ المشروع -19

 رقــــــــــــــم األشــــــــــــــــــــهر نفيذية األعما  الت
 النتائج المتوقعة حسب الفئة 

12ّ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األعما  التفصيلية  األنشطة 

األعما   ّ-1

ّّ(1)ّالتحضيرية 

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

جمع المعلومات  ّ-2

واالستقصاء  

ّالحاسوبي

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّاألعما  الحقليةّ-3

(2)ّ

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

األعما   -4

ّّ(2)ّالمسبرية

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

زيارات التباد   ّّ-5

ّّ(3)ّالعلمي

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

لنشر )تقارير  اّ-6

ّعلمية(  -فنية

ّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّأعما  متفرقةّ-7

ّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّ

 ة، األمور االدارية ............ (  ييقصد باألعمال التحضيرية : تأمين كافة مستلزمات البحث )جوالت استطالعية، أدوات بحث (1)

إلى األعمال المخبرية من طرائق التحليل  ذكر األعمال التفصيلية الحقلية والمخبرية بشكل كمي، بحيث تشمل األعمال المنفذة حقلياً )حفر مقاطع، تنفيذ تجارب، ........ ( اضافة    يطلب  (2)

 المستخدمة، وأنواع التحاليل وكميتها. 

 القائمين بالزيارات.  تحدد في الزيارات العلمية تواريخها، فتراتها، أماكنها، عدد  (3)

  يمكن للباحث استخدام عدد الصفحات التي يراها إلعداد برنامجه التنفيذي وفق محتوى األعمال والمدة السنوية للمشروع.     ملحظة:
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ّ

 مشروع البحث )وفق الجدو  التالي(:  الميزانية المقترحة ل -20

 المجموع  السنة األول    النفقات التقديرية    
يةةةةةةزات والبرمجيةةةةةةات  كلفةةةةةةة التجه

 والمراجع المطلوب تأمينها

ّّ

نفقةةةات تشةةةويلية واسةةةتهالكية )مةةةواد، 

مطبوعةةةات، نةةةيانة، أجةةةور عمةةةال، 

 أجور انتقال داخلي لألعمال الحقلية..(

ّّ

ّّ زيارات علمية 

ّّ أعمال حقلية و/أو مخبريه 

نفقات أخرى لم تلحظ في البنود السابقة 

 وع(من ميزانية المشر %5 تتجاوز  )ال
ّّ

 %15 تتجةةاوز كلفةةة عمةةل البةةاحثين ال
 من ميزانية المشروع

ّّ

ّّ المجمـــــــــــــــوع

 

 عنوان الباحث الرئيس:   -21

ــد  ــوان البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ......................................................................................... 

 فـــــــــــــــــــــــاكس........... ........................... هـــــــــــــــــــــــات  أر ـــــــــــــــــــــــي:

............................................. 

 بريـــــــــــــد الكترونـــــــــــــي:......................................  هـــــــــــــات  خليـــــــــــــو :

.................................. 
 

    التاريخ       /        / 
 

 : األو  توقيع الباحث الرئيساسم و              

 

 اسم وتوقيع الباحث الرئيس الثاني:                                                          

 خاص بمشروع البحث:  
 من أبحاث الدراسات العليا.  أو كالً  يكون مشروع البحث جزء أن ال -1

 أن يضم الفريق باحثين رئيسين على األقل. -2

 يرجى إرسال االستمارة مطبوعة.  -3
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ّ

 

 

 القسم الثاني 
 

ّمعلومات تفصيلية حو  مقترح مشروع البحث العلمي                          

ّ

 مبررات البحث:   -1



 ..........................................................................................................................

 ............................................................ ..............................................................

 ..........................................................................................................................

 ........................................................................................................................ .. 

 أهداى البحث:   -2

 ..........................................................................................................................

 ..................................................................... .....................................................

 ..........................................................................................................................

 ................................................................................. ........................................ 

         القيمة المضافة من اجراء البحث: -3

 ..........................................................................................................................

 ....................................................... ...................................................................

 ..........................................................................................................................

 .......................................................... ......... ...................................................... 

 النتائج المتوقعة:   -4

 ..........................................................................................................................

 ............................................................ ..............................................................

 ..........................................................................................................................

 .............................................. ........... .............................................................. . 
 

األثر المباشر من البحث والمنتج المتوقع حسب األولوية )يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة   -5

 البحث(: 

 في التنمية االقتصادية و/أو االجتماعية:   -1

 ............................................................................ ........................................

 .................................................................................................................... 
 

 في توليد المعرفة المفيدة في التعليم:   -2

 ............................................................ ........................................................

 .................................................................................................................... 
 

 في تشسيص مشكلت الدولة والمجتمع:   -3

 ................................................ ....................................................................

 .................................................................................................................... 
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 في زيادة المسزون المعرفي الوطني واالنساني:  -4

...................... ..............................................................................................

 .................................................................................................................... 
 

   : القيمة التطبيقية -5



......................... ...........................................................................................

 .................................................................................................................... 
 

 تسدمة في تحقيق هدى مشروع البحث: منهجية البحث والتقنيات والطرائق العلمية المس -6

 ..........................................................................................................................

 ...................................................................................................... ....................

 ..........................................................................................................................

 .................................................................................................................. ........

 ..........................................................................................................................

 .......................................................................................................................... 

... .......................................................................................................................

 ..........................................................................................................................

............... ........................................................................................................... 
 

 األخرى التي تتعاون مع الباحث في اجراء البحث وجوانب هذا التعاون )ان وجدت(:  الجهات -6
 

 أوجه التعاون   الجهة  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 لزم األمر.  إذا إضافيةام أوراق  : يمكن استخدمالحظة
 

 أعضاء الفريق البحثي  توقيع  

 

 

 تصديق مدير المؤسسة  توقيع و 

                                            
ّّّّّّ

ّ
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