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 تقيم الهيئة العليا للبحث العلمي بالتعاون مع:
 وزارة الخارجية والمغتربين، والجامعة االفتراضية السورية، والمدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

 وللعام الرابع على التوالي
 2022لعام مؤتمر الباحثين السوريين المغتربين 

 تحت عنوان:
 "نحو اقتصاد المعرفة: دور الباحثين السوريين في الوطن والمغترب"

 
 شراكات بحثية وتطبيقية فاعلة بين الباحثين في الوطن والمغترب رؤية المؤتمر
 المتقدمة وسياسات الملكية الفكرية ذات الصلة نقل وتوطين التكنولوجيا هدف المؤتمر

 2022تموز  06تموز ولغاية األربعاء  04الل الفترة بين االثنين خ موعد إقامة المؤتمر
 الباحثين السوريين المحليين والمغتربين الفئة المستهدفة

طريقة هجينة، أي أن يشتمل المؤتمر على مشاركات فيزيائية وأخرى  طريقة إقامة المؤتمر
 عن بعد –افتراضية 

 
 

من يرغب بالمشاركة في مؤتمر الباحثين السوريين  وتتشرف الهيئة العليا للبحث العلمي بدعوة
المتقدمة وسياسات الملكية  التكنولوجيانقل وتوطين "، لتحقيق هدف المؤتمر في 2022المغتربين 

 المحاور اآلتية: ضمن، "الفكرية ذات الصلة
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألنظمة الذكية 
 .تكنولوجيا الطاقات البديلة 
  جيا الحيوية والنانوية.التكنولو 
 .التكنولوجيا البيئية وتحدياتها 
 .المعرفة ودورها في تعزيز االقتصاد الوطني 

 
 

 

 الجمهورية العربية السورية
 الهيئة العليا للبحث العلمي
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 خطوات المشاركة في المؤتمر:
 مالحظات الخطوة المتخذة م

 :تحميل استمارة طلب المشاركة في المؤتمر من خالل الرابط اإللكتروني المعتمد 1
http://www.hcsr.gov.sy/expatriates/serc2022/partquest 

 .التأكد من استيفائها كافة البيانات قبل اإلرسال  استمارة طلب المشاركةتعبئة  2
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إعداد الورقة البحثية التي ُيرغب بالمشاركة 
 بها ضمن إحدى المحاور المحددة أعاله

 شروط الورقة البحثية:
كلمة( وال تزيد  1000ال تقل عدد كلماتها عن ) -

 كلمة(. 2000عن )
 كليزية.لغة الورقة: العربية أو اإلن -
 .12حجم الخط  -
 .Word + PDFحفظ الملف بصيغتي  -
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تتضمن المعلومات األساسية التي تعبر عن  إعداد سيرة ذاتية موجزة
الباحث: مؤهالته العلمية، خبرته العملية، أوراقه 
البحثية المنشورة، مشاركاته السابقة في المؤتمرات 

 العلمية، .....
 مسح ضوئي للبطاقة الشخصية على الوجهين. تجهيز صورة عن البطاقة الشخصية 5

مسح ضوئي للصفحة األولى والثانية فقط، وذلك  تجهيز صورة عن جواز السفر 6
 للمتقدمين من خارج سورية.

7 

إرفاق كافة الملفات السابقة وإرسالها 
إلكترونيًا للبريد اإللكتروني الرسمي للهيئة 

 العليا

 اإلرسال: شروط
أن يتضمن عنوان البريد اإللكتروني المرسل:  -

اسم الباحث وعنوان المحور الذي سيشارك 
 .ضمنه

 التأكد من إرفاق كافة الملفات قبل اإلرسال. -
البريد اإللكتروني للهيئة العليا للبحث العلمي:  -

manager@hcsr.gov.sy 
 إللكتروني التالي:أو البريد ا

hcsr1@hotmail.com 
 تحقق شروط المشاركة الواردة أعاله. الالطلبات التي ُتهمل 

 
 

http://www.hcsr.gov.sy/expatriates/serc2022/partquest/
mailto:manager@hcsr.gov.sy
mailto:hcsr1@hotmail.com
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 مالحظات هامة:
  عروضًا تقديمية يلقي المشاركون في المؤتمرOral Presentations  فيزيائية أو افتراضية(– 

، يوضحون بها خبراتهم في أحد المحاور أعاله، Postersصقات علمية ملإضافًة إلى  عن بعد(
 ضمن الجلسات المخصصة لذلك.

  لمشاركة الباحثين وفق القرارات المعتمدة  التسهيالت المطلوبةبتقديم  وزارة الخارجية والمغتربينتتكفل
 والناظمة لذلك.

 يوم الخميس الواقع واردة أعاله هو الستالم طلبات المشاركة في المؤتمر مع المرفقات ال آخر موعد
 . 19/05/2022في 

 المشاركات من قبل اللجنة العلمية خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استالمها األوراق  ُتدرس
 .31/05/2022حدود تاريخ الباحثين بنتيجة طلبهم في  ليتم إعالمالبحثية 

 .يتم اإلعالن عن أية فعاليات مرافقة للمؤتمر في حينه 
   في المؤتمر. شهادات مشاركةمنح المشاركين المحاضرين ي 
 ممن لديهم  - كافة تكاليف اإلقامة في دمشقالجهات القائمة على المؤتمر والراعية له  تغطي

 طيلة أيام المؤتمر. - عروضًا تقديمية
 

 آملين مشاركتكم ولقاءكم
 لعافيةمتمنين لكم دوام الصحة وا

 المدير العام
 الدكتور مجد الجمالي


