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إىل تشجيع يهدف كموقف وطين راسخ، و د معرض الباسل لإلبداع واالخرتاع شعار االعتماد على الذاتسجي

حتقيق االستفادة القصوى ، إىل جانب خرتاعاتهمتطوير امواصلة اجتاهاتهم العلمية وعلى املبدعني واملخرتعني 

االقتصادية يف سورية من خالل استثمار  من هذه االخرتاعات ووضعها موضع التطبيق مبا خيدم أهداف التنمية

 اع واالبتكار الوطين.فادة منها يف متابعة مسرية اإلبدرؤوس األموال واالست

اقتصادية واجتماعية منتجات وخدمات  إىل ظهور املؤديةوالتطوير  لبحث العلميا ويشمل االبتكار كافة نشاطات

بني الشباب السوري  أداة هامة لنشر ثقافة االبتكار لإلبداع واالخرتاع يشّكل معرض الباسل، جديدة. ومن هنا

وحماكاة األساليب  وحتفيز الفئات املستهدفة على ممارسة التفكري النقدي وتعزيز ذهنية البحث العلمي

احلديثة إلجياد احللول اإلبداعية واملبتكرة للمشاكل املستعصية وتوفري املناخ املالئم للمبادرات الفردية والعامة 

            مستلزماتها البشرية واملادية مبا يعزز التنمية املستدامة. وتأمني

 

 أهداف املعرض

مع اهليئة العليا للبحث العلمي وهيئة  بالتعاون تاسعة عشرمعرض الباسل لإلبداع واالخرتاع يف دورته اليهدف 

 إىل: نيع ومجعية املخرتعني السوريالتميز واإلبدا

وعربيا التعريف باملخرتعني حمليا و شهارها وتنميتهاإاخرتاعاتهم ومشاريعهم و ومحايةاملخرتعني رعاية  •

يد العالقات يف إطار اإلبداع واالخرتاع مع الدول الشقيقة طتوو ،الستفادة من جتارب بعضهم البعضوا

 والصديقة.
 ترسيخ آلية احلصول على محاية امللكية الفكرية لالبتكارات واالخرتاعات واحلث على اتباعها.  •
 همإجناز حتفيزعن طريق الثانوية واجلامعية ملرحلتني اطالب  لدى تعزيز ثقافة البحث العلمي واالبتكار •

واالسرتشاد باحملاور البحثية املدرجة يف  وع أو أكثرإجياد حلول مبتكرة ملوضو وحبثية شاريع علميةمل

 .السياسة الوطنية للعلوم والتقانة واالبتكار
ثقافة فريق العمل بني طالب املرحلتني الثانوية واجلامعية عرب حصر قبول املشاريع البحثية  تكريس •

 كات الفردية.   لة من ثالثة طالب على األقل ورفض املشاروالدراسات التطويرية من الفرق الطالبية املشّك



 
 

 

 يف الدورة التاسعة عشر ملعرض الباسل لإلبداع واالخرتاع الفئات املشاركة

 

 املخرتعنيفئة أواًل: 

تجاوز عدد مرات يعلى أن ال  ، املعرضيفلمشاركة ل اءة اخرتاع بطلبن على برون احلائزويتقدم املخرتع •

 يف معارض الباسل السابقة مشاركتني اثنتني.  هممشاركات
 

 طالب املدارس باملرحلة الثانوية فئة ثانيًا: 
  .طالب من املرحلة الثانوية 5 – 3يطلب من املدارس أن تقوم بتشكيل فريق حبثي مؤلف من  •

جتهيزات أو دارات إلكرتونية أو أدوات  ةبإعداد مشروع علمي حبثي تستخدم فيه أيطالبي  كل فريق قومي •

 علمية مساعدة.

  .صفحات 3يتم تقديم تقرير علمي عن املشروع باللغة العربية على أن ال يتجاوز  •

ملتقدمة على أن يتم التقييم تقوم وزارة الرتبية بتشكيل جلان علمية يف كل حمافظة لتقييم املشاريع ا •

أسلوب  –تنفيذ احلل  –احلل اإلبداعي  –حتليل املشكلة  –مية الفكرة العل على البنود التالية: بناًء

 املشاركة اجلماعية.–التقرير العلمي  –العرض 

تتأهل املشاريع احلائزة على املراتب الثالثة األوىل من كل حمافظة لعرض مشاريعها يف معرض الباسل  •

 .2019لإلبداع واالخرتاع 
 

 مشاريع التخرج  –طالب اجلامعات فئة ثالثًا: 
التخرج التقدم بطلب مشاركة مشاريعهم من خالل  سنة يفالعامة واخلاصة  طالب اجلامعاتميكن ل •

   . فئة مشاريع التخرج – بطالب اجلامعاتتعبئة االستمارة اخلاصة 
  .صفحات 5يتم تقديم تقرير علمي عن املشروع باللغة العربية على أن ال يتجاوز  •

، اجلامعات السورية من من كلالثالثة األوىل الفائزة باختيار املشاريع للمعرض ستقوم اللجنة العلمية  •

  . مع إعطاء األولوية لفرق العمل

 
 



 
 

 

 يةالتطويرالدراسات  –فئة طالب اجلامعات رابعًا: 
 بدراسة تطويريةمشاركة للبطلب  تني األخريتنيسناليتقدم طالب اجلامعات العامة واخلاصة من  •

فئة الدراسات  –بطالب اجلامعات قابلة للتطبيق عرب ملء االستمارة اخلاصة و مبتكرةجديدة و

 العلمية التالية: اوراحمل أحد ضمن، وذلك التطويرية
o حلول بيئية 
o إدارة موارد املياه 
o ترشيد وتطوير مصادر الطاقة 

 طالب. 5-3حتصر املشاركة للفرق الطالبية البحثية املؤلفة من  •
املشكلة البحثية توصيف ، تتضمن صفحات 10 حبدود عن املشروع باللغة العربيةيتم تقديم تقرير علمي  •

يف  والتقانات املقرتحة ،والقيمة املضافة لالبتكار والفكرة املبتكرة حللها، أعاله ضمن أحد احملاور الثالثة

 ، واخلطة الزمنية املقرتحة للتنفيذ،والنموذج األولي املقرتح التنفيذية وخمططات اإلجراءات التنفيذ،

 والفوائد االجتماعية واالقتصادية واخلدمية املرجوة.  

من  كحد أقصى األوىل الفائزةطويرية الثالثة تباختيار الدراسات ال للمعرض جنة العلميةستقوم الل •

 .للمشاركة يف املعرض ات السوريةامعمن اجلكل 

 .خالل املعرض معن دراسته Oral Presentationعرض تقدميي  إلقاءب م الفائزونيقو •
 

 املشاركات اإلفرادية واملؤسساتيةفئة خامسًا: 

سمح لألفراد أو املؤسسات غري احلاصلني على براءة اخرتاع باملشاركة يف املعرض هذا العام مبشاريع ي •

ليتم  ة املشاركات اإلفرادية واملؤسساتيةبفئابتكارية أو دراسات تطويرية بعد ملء االستمارة اخلاصة 

 يف فعالياته.واملوافقة على مشاركة الفائز منها تقييمها من قبل اللجنة العلمية للمعرض 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 ريم الفائزين األوائلتك

 يف كتيب خاص باملعرض لكل من الفئات األربع املتميزةاملشاريع مع نبذة عن ملخصات تنشر عناوين  •

 www.albasselfair.gov.syوعلى املوقع اإللكرتوني ملعرض الباسل لإلبداع واالخرتاع 
وتوزيع اجلوائز ضمن حفل خمصص لذلك يعلن  األوائل يف كل من الفئات األربع تكريم الفائزينيتم  •

 عنه الحقًا. 
 

 

 
 2019نيسان  8دأ التسجيل بتاريخ يب

بالفئات املتقدمة يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني ملعرض  ةللحصول على استمارات التسجيل اخلاص

 www.albasselfair.gov.syالباسل لإلبداع واالخرتاع 

 htps://www.facebook.com/albasselfairصفحة الفيسبوك  و


