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مقدمة عن المتحدث
محمد حيان السباعي

في سوريا رئيس مجلس االدارة التأسيسي –أحد المؤسسين في سوريا •
2010

اليابان -ا جامعة تسوكوب -كلية الدراسات العليا لهندسة النظم والمعلومات  -) ذكاء صنعي(دكتوراة في الهندسة المعلوماتية  •
2009:

اليابان –با جامعة تسوكو -كلية الدراسات العليا لهندسة النظم والمعلومات  -) ذكاء صنعي(ماجستير في الهندسة المعلوماتية •
في الزمن الحقيقي باستخدام كاميرا داخل المركبة النماذجالتعرف على : البحثمجال  •

2004:
.جامعة دمشق –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  –التشغيل دبلوم الدراسات العليا في البرمجة ونظم •

2002:
.جامعة دمشق –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  -إجازة في الهندسة االلكترونية •
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مجاالت العمل والبحث 

.  المضمنة على النماذج والتعلُّم اآللي، الرؤية الحاسوبية، المعالجة الصغرية واألنظمةالتعرف •

ن بعد باإلضافة الهتمامي بمواضيع المنطق العائم والبرمجة المنطقية، واالستشعار ع

.والنمذجة والمحاكاة والروبوتات المتحركة

الثورة  مهتم بشكل خاص بتطبيق ما سبق في مجاالت التكنولوجيا المساعدة وتطبيقات•

.4.0الصناعية 
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الخبرات المهنية
.IUSTا الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجي –كلية الهندسة والتكنولوجيا  –مدرس : حتى اآلن – 2018•
الجامعة االفتراضية السورية –مدرس : حتى اآلن – 2018•
.جامعة ماليزيا بهنغ –كلية الهندسة التقنية  – )مدرس( مساعدأستاذ : 2018 – 2013•
.تسوكوبا اليابان –المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية  –باحث : 2013 - 2012•
.تسوكوبا اليابان –باحث مساعد بدوام جزئي في المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية : 2012 - 2008•
.سوريا –دمشق  –الشركة التقنية الحديثة للتجارة  -قسم المركبات  –مهندس صيانة : 2004 - 2003•
.سوريا -جامعة دمشق  –كلية الهندسة المعلوماتية  –تدريسي  -مهندس قائم باألعمال : 2006 – 2003•
ارة وز –االتحاد االوربي  – )إيراسموس مندوس الحقًا( مساعد المنسق الوطني لبرنامج تيمبوس: 2006 – 2004•

سوريا –التعليم العالي 
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ة لمحة تعريفية بالجمعية السوري

للبحث والنشر العلمي

11/27/20195

:الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي
:  معنى جمعية

)مفهومنا(لنحاول تعريف الجمعية •

جماعةً من األَفْراد ينتظمونَ في عملٍ جماعيٍ مشترك حسب : وتعني" ج م ع"من كلمة : جمعيَةً : حسب القاموس•
جمعيَةٌ رِياضيَةٌ جمعيَةٌ ثَقَافيَةٌ جمعيَةٌ فَنِيَةٌ جمعيَةٌ خيرِيَةٌ: قَانون داخليٍ لهدف ومقْصد معيَنينِ مثالً

ل كلمة جمعية مصطلح عام جدأ في اللغة العربية لكنها في االنكليزية مثال تترجم لعدة أنواع مختلفة مث•
Association, society, organization, institution, institute, consortium, assembly  ... وكلها تشملها

كلمة جمعية

طوعي المشكلة هنا أن ذلك يسبب نوعًا من الغموض وعدم بلورة واضحة لمفهوم العمل المجتمعي او االهلي أو الت•
لدى كثير من الناس في بالدنا
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يمكن تعريفها أيضًا
 االشراف الحكومي(لها أهداف تخدم المصلحة العامة؛ بحيث ال تخضع للحكومات منظمة هي •

مم يعطيها ديناميكية ألنها تمثل أعضاءها فقط وال تمثل أي سياسات أو جهات ) المباشر
 رسمية، وقد تحصل هذه المنظمات على تمويل من الحكومات أو من أفراد مهتمين بها، وفي

.نفس الوقت هي منظمات ال تهدف للربح
:  الجمعيات مزايا

غير ربحية•
االستقاللية•
تحقيق المصلحة العامة•
هاالتي أسست الجمعية من أجل تتأسس عن طريق أفراد مهتمين بالقضايا اإلنسانية العامة•
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جمعيتنا

هي مجموعة أو جمع من الناس ) مجتمع علمي(الجمعية  أو ما يمكن تسميته •
يجتمعون على فكرة أو هدف محدد ويعملون معا لتحقيقه على قاعدة ) نحن(

 تعاقدية محكومة بنظام داخلي، وغالبًا ما يتعاون األشخاص بصفة تطوعية و
لهدف غير ربحي، ويقدمون معارفهم و مواردهم لغرض ترقية و تشجيع 

.النشاطات بما يخدم فكرتهم ويحقق أهدافهم
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ضرورة التوضيح
غياب هذا المفهوم يخلق عدة مشاكل في بعض المجتمعات أو الجمعيات 1.

لذي مجلس اإلدارة هو الجهاز التنفيذي اانتشار فكرة قيادة المجتمع من طرف مجالس االدارة، بينما  :مثالً 
عادية يتولي إدارة شؤون الجمعية األهلية، حيث إنه يقوم بتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ال

.وغير العادية للجمعية األهلية في إطار الغرض الذي أسست من أجله الجمعية األهلية

)  عنويةمادية أو م(هدف بعض من المنتسبين للجمعيات االستفادة أوالطمع بمكاسب مشكلة أخرى في أن 2.
دافها وعندما تصبح هذه الرؤية هي األغلب تفشل كثير من الجمعيات العلمية والثقافية في تحقيق اه

.المنتسبين وعدم وضوح مفاهيم التطوع/ لقلة اهتمام المتطوعين 

يجب توضيح الرؤية ألن اختالف الرؤى والتنافس على االدارة أوجذب المجتمع نحو رؤية دون أخرى يؤدي 3.
.النهيار الجمعيات
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شعارنا

معًا لالرتقاء بالبحث العلمي •

معًا لخلق  نريد أن نبني مجتمعًا يضم المهتمين بالبحث العلمي لنتعاون•

مجتمع بحثي قادر على العطاء واالبداع
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:الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي

Researchالبحث العلمي 
). إلى حد ما" (المعرفة"وتعني , )(scientiaمن الكلمة بالالتينية  العلْـم أوالً •
ي شكل ويمكن تعريف العلم بأنه أسلوب منهجي يقوم ببناء وتنظيم المعرفة  ف•

.  حول الكونتفسيرات وتوقعات قابلة لالختبار
راسة الذي بدوره يقوم بدالمنهجية العلمية إذًا يرتكز مفهوم العلم على مصطلح •

صول إلى البيانات ووضع فرضيات لتفسيرها ويقوم باختبارها وكل هذه العملية للو
.معرفة قائمة على التجربة والتأكد من صحتها بدل التخمين
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أقسام العلوم
تنقسم العلوم إلى ثالثة فروع رئيسية تتكون من•

العلوم الطبيعية •
العلوم االجتماعية •
.Formal scienceالعلوم الشكلية •

ظات أي أن معارفهم تستند إلى مالحعلوم تجريبية  العلوم الطبيعية واالجتماعية على حد سواء هي •
ظروفآخرين يعملون في ظل نفس الباحثين تجريبية وقادرة على اختبارها للتأكد من صحتها من قبل 

تي توصف هناك أيضا تخصصات وثيقة الصلة تعتمد على العلوم، مثل الهندسة التطبيقية والطب، وال•
.  بالعلوم التطبيقيةأحيانا 
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تالي يتم تلخيص العالقات بين فروع العلوم في الجدول ال

العلم

 

العلوم البحتة
Foundation / 
fundamental

ةالعلوم التطبيقي
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نتمنى أن تساهم الجمعية في دعم العلوم البحتة بشكل أكبر 

اقتصاد المعرفة يعتمد على تصنيع العلم
:أحد طرق تصنيع العلم هو البحث العلمي

Theحسب • Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD):

 تشمل التي ،المعرفة مخزون زيادة بهدف يجرى ومنظم خالق عمل هو :العلمي البحث•
 ذاه استخدام أيضًا العلمي البحث ويشمل .والمجتمع والثقافة االنسانية المعارف
 إثبات أو حقائق إليجاد العلمي البحث ويستخدم  .جديدة تطبيقات في المعرفي المخزون

 أو جديدة مشاكل لحل سابقة، وأبحاث أعمال نتائج لتأكيد يتستخدم كما حقائق،
.جديدة نظريات تطوير أو نظريات إثبات ولدعم سابقًا، موجودة
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Data – Information - knowledge

11/27/201915

http://www.infogineering.net

ات، مجموعة من األشكال، األلوان الكلم: البيانات
ة القيم واألرقام التي تعبر عن حقائق غير مرتب

هي بيانات موضوعة في سياق، : المعلومات
مصنفة، طبقت عليها بعض الحسابات وتم 

تكثيفها وتلخيصها 

ا، التعرف على كيفية عمل شيء م: المعرفة
ك الفهم، االختبار والتجربة، التبصر، امتال

حدس حول معلومات ما ووضعها في سياق  

11/27/201916
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:ببساطة
• Data: Facts, a description of the World
• Information: Captured Data
• Knowledge: Our personal map/model of the World

حقائق، ووصف خام للعالم من حولنا: البيانات•
...هي البيانات الملتقطة والتي يتم تحليلها : المعلومات•
هاالتي يمكن تمثيل العالم من خالل) رؤية العالم أو المكتشف أو الباحث(النموذج الشخصي / هي الخريطة  : المعرفة•

إذاُ بناء المعرفة هي عملية نمذجة للعالم من حولنا
:مثالً

نموذج رياضي : المعادالت•
نموذج رسومي: المخططات•
نموذج كتابي : التقرير•

11/27/201917

:أنواع البحث العلمي
): MyGrantsو  UMPموقع ( في ماليزيا أنواع منح التمويل البحثي :مثال•

1- Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
• Generates new knowledge and technologies to deal with unsolved problems 
• It contributes towards the advancement of knowledge.
• It leads to new discoveries (New knowledge New knowledge) and 

technological inventions in science
• Research should deal with solving problem at the fundamental level 

(IMPORTANT!!!)
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األولويات

• FRGS grant funding covers the basic clusters that support the 
country’s strategic agenda.

11/27/201919

UMP.edu.sy

المخرجات 

• (1) full time research Ph.D student or two (2) masters students with 
research mode

• At least two (2) publications in an indexed journal and FRGS grant 
MUST BE acknowledged.
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:أنواع البحث العلمي

2- Prototype Research Grant (PRGS)
• Product of Research but not commercialised yet !

• PRGS fund established to help close the gap between research discovery 
and commercialization of the creation/discovery of a new technology in 
line with the needs of K-economy, and the New Economic Model.

• It can be applied after finishing at least 70% of FRGS

11/27/201921

:أنواع البحث العلمي
3- Long Term Research Grant Scheme (LRGS)
• Application must involve at least three (3) institutions

• Must be multi-disciplinary, involving science & technology corpus 
and social science & humanity.

• This research fund aims to enhance excellence in the 
development of theory, innovative ideas and innovative 
inventions in strategic niche areas.
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:أنواع البحث العلمي
4- Trans disciplinary Research Grant Scheme (TRGS)
• Fundamental and exploratory research which produce new theories, 

concepts and ideas for the development of knowledge. 

• This fund aims to propagate the generation of theory, concept and a 
new idea that can be the catalyst for a new discovery breaking through 
the boundaries of knowledge and innovative creation.

• This program must involve a minimum of three (3) projects under 
different clusters from the same institution.

11/27/201923

نستنتج

 / Foundationالبحتةالعلوم (األكبر هو ألبحاث بناء المعرفة الدعم •
fundamental  (

م البحتةهناك تمويل واحد لدعم األبحاث التطبيقية التي تطبق منتجات أبحاث العلو•
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:الخالصة
.إما بحث أساسي أو تطبيقيالبحث العلمي •
البحث األساسي هو البحث عن المعرفة •
.رفةالبحث التطبيقي هو البحث عن حلول للمشاكل العملية باستخدام هذه المع•

اك ليس كل األبحاث العلمية يتم تطبيقها على مسائل محددة، هن :مالحظة هامة•
.الفضولقدر كبير من فهمنا يأتي من إجراء األبحاث األساسية بدافع 

عين ترى على سبيل المثال، يبدو أن البحث في آلية الرؤيا عند االنسان واكتشاف أن ال•
رؤية بطريقة التضاد اللوني ليس له أي غرض عملي؛ لكن استخدام فالتر تحاكي ال

البشرية أعطت نتائج أفضل في الرؤية الحاسوبية والتعرف على النماذج

11/27/201925

المنهجية العلمية

محاولة شرح أحداث الطبيعة بشكل •
موضوعي بطريقة قابلة للتكرار 

.واإلثبات
مساهمة ابداعية، ال تحيز أو : تشمل•

شخصنة، اختبارات وبراهين

11/27/201926

Source: http://real-sciences.com
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تمويل العلم

ييم غالبا ما يتم تمويل البحث العلمي من خالل عملية تنافسية يتم فيها تق•
.المشروعات البحثية المحتملة ويتلقى التمويل الواعد فقط

 يمكن أن من يؤمن بفكرة ال(من يفشل يستمر بالتحسين حتى ينال الفرصة الكبرى •
).يدعها

من الناتج المحلي اإلجمالي% 3و% 1.5في معظم البلدان المتقدمة يتراوح بين •
.الجامعات أو الحكومة أو الشركات أو المؤسسات: مصادر التمويل•

كل (ًا ونسعى مع» مجتمع«الجمعية ليست مؤسسة تمويل بشكل أساسي بل هي •
لتأمين بيئة تمكينية ) األعضاء

11/27/201927

لماذا كل ما سبق؟ من نحن؟

2019عام  8532: أشهرت برقم: الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي•
:ما يلي تهدف الجمعية السورية للبحث والنشر العلمي إلى المساهمة في تحقيق:  أهدافنا•

التعليم   نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع السوري مع التركيز على فئات الطالب في جميع مراحل•
)ثانوي ... ابتدائي ( وخصوصًا المراحل الدراسية األولى 

.تأمين بنية تمكينية ودعم المهارات البحثية والسيما من حيث تسهيل سبل النشر العلمي•
دعم المحتوى العلمي العربي وحركة النشر والترجمة لألبحاث العلمية المجراة•
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الرؤية
.تعزيز أسس ومعايير البحث والنشر العلمي في المجتمع السوري

11/27/201929

:القيم الجوهريةالرسالة
.األصالة في أفكار األبحاث العلمية•
.االحترافية في إجراء األبحاث العلمية•
.االلتزام  بأخالقيات االقتباس واالستشهاد العلمي•
.الريادة في مستوى األبحاث العلمية المنشورة•
.المسؤولية االجتماعية•

عالمياُ ترسيخ  االلتزام بمعايير وأخالقيات البحث العلمي المعتمدة•
.تمكين  الباحثين السوريين من أدوات البحث العلمي•
.االرتقاء  بالسوية العلمية واللغوية للكتابة العلمية•

:الوسائل بشكل عام
.تبين أهمية البحث العلمي ودوره في المجتمعفعاليات بحثية وتعليمية عقد •
.  تساهم في تمكين مهارات البحث والنشرالعلميبرامج ودورات تدريبية إقامة •
.تنسجم مع حاجات المجتمع السوري أفرادًا ومؤسساتأبحاث علمية حديثة في إعداد المساهمة •
.بعد أخذ الموافقات الالزمة من الجهات المختصة أصوالًمسابقات في البحث والنشر العلمي إقامة •
.ترجمة المحاضرات التعليمية والمجالت والكتب والمقاالت واألبحاث العلميةالمساهمة في •
.تنشر فيها األبحاث والدراسات بعد أخذ الموافقات الالزمة أصوالًمجالت بحثية متخصصة العمل على إصدار •
.في مختلف مجاالت البحث والنشرالعلميتقديم االستشارات والدعم •
.واحترام معايير وأخالقيات البحث والنشر العلمي والفكريحقوق التأليف والنشر تعزيز ثقافة حفظ •
.مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بالبحث والنشر العلميعالقات وشراكات  إقامة وتعزيز•
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رياض قبيسي. د: مزيد من التفاصيل
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مشاريعنا

مقدمة عن المتحدث
رياض قبيسي

في سوريا نائب رئيس مجلس االدارة التأسيسي–أحد المؤسسين في سوريا •
•2018

ألمانيا -للتكنولوجيا كارلسروهمعهد  -معهد تكنولوجيا المركبات –) سيارات كهربائية(ميكانيكية دكتوراة في الهندسة ال
الكبح االسترجاعي المتأقلم في السيارات الكهربائي: البحثمجال 

•2009
ألمانيا –  فاينغارتن-رافنسبرغجامعة  - الميكاترونكسهندسة ماجستير في 

برمجة وحدة التحكم االلكتروني لسيارة سباق: البحثمجال 
•2010

.االفتراضية السوريةجامعة ال –تأهيل تربوي دبلوم 
•2007

.جامعة دمشق –كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية  -الهندسة الميكانيكيةإجازة في 
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شروط العضوية

.طالبًا جامعيًا أو حاصالً على شهادة جامعية أو ما يعادلهاأن يكون 1.
أي أن ال يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية وأال يكون مدانًا ب2.

.جرم يعاقب عليه القانون
.سنة من العمر 18أن يكون قد تجاوز 3.
.أن يكون حسن السيرة والسلوك4.
.أن يكون قد قبل كتابةً نظام الجمعية5.
.أن يقدم طلب انتساب إلى الجمعية مرفقًا برسم االنتساب6.

11/27/201933

:أنواع العضوية
:العضو العامل•

شتراك هو العضو الذي يقبل كتابةً النظام الداخلي للجمعية ويلتزم بتسديد رسوم االنتساب واال
فيه أن  ويشترط. واالنتخاب والترشح لمجلس اإلدارةله حضور اجتماعات الهيئة العامة  ويحقالسنوي 

وقدم  )ماجستير على األقل بما في ذلك طالب الدكتوراة(يكون باحثًا حاصالً على مؤهل علمي عالي
).من قبل الجمعية(ورقة  بحثية  واحدة على األقل في إحدى المجالت أو المؤتمرات المعترف بها 

):  مؤازر( العضو الداعم•
يس هو العضو الذي يرغب بتقديم الدعم المادي أو المعنوي أو كليهما معًا ويحمل اجازة جامعية ول

  علنةحسب الشروط المفي جميع فعاليات الجمعية وأنشطتها حق المشاركة طالب دراسات عليا وله 
.االنتخاب أو الترشح لمجلس االدارةال يحق له لكن  حضور اجتماعات الهيئة العامة، ويحق له
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:أنواع العضوية
:  عضو الشرف•

م هو العضو الذي ترى الجمعية منحه هذه الصفة للخدمات الجليلة التي قدمها لها أو ممن لديه
مجلس حضور اجتماعات الهيئة العامة أو االنتخاب أو الترشح لال يحق له خبرات مفيدة للجمعية لكن 

  .االدارة

:  عضو منتسب•
عيًا هو العضو الذي يرغب بتقديم الدعم المادي أو المعنوي أو كليهما معًا لكن ال يملك مؤهالً جام

له  ال يحقحسب الشروط المعلنة لكن المشاركة في جميع فعاليات الجمعية وأنشطتها له حق و
.حضور اجتماعات الهيئة العامة أو االنتخاب أو الترشح لمجلس االدارة

11/27/201935

الهيئة العامة

قاموا  تتألف الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين و المؤازرين الذين•
لى بتأدية االلتزامات المترتبة عليهم وفقًا لنظام الجمعية، ومضى ع

ضاءعضويتهم فيها مدة سنة على األقل ويستثنى من شرط المدة األع
.المؤسسون
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الجمعية السورية للبحث  –المؤسسون في سوريا 
)رسميًا(والنشر العلمي 

رزان سيواس. أ1.
رياض قبيسي. م.د2.
فرح حمشو. م3.
)في إيطاليا( نبراس ابو الذهب. م4.
سوسن محرز. أ5.
شيروان سلي. م6.
ميشيل رحال. أ7.
الهام المفشي. م8.
لبابة اللحام. أ9.

محمد حيان السباعي. م.د10.
حسان اإلمام. م11.

علي العرجا. م12.

محمد عمايري. م13.
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التأسيسي -المجلس الحالي 

رئيس مجلس االدارة – محمد حيان السباعي. م.د

رةنائب رئيس مجلس االدا –  رياض قبيسي. م.د

أمين السر – سوسن محرز .أ

أمين الصندوق – فرح حمشو. م

عضواً  - الهام المفشي. م

رزان سيواس. أ: المندوب ومدير مكتب الجمعية

:مشاريعنا

 Entertaining Researchالبحث العلمي المسلي •

Researcher Financial Supportصندوق دعم الباحثين •

Scientific Competitionsمسابقات علمية •

  –سوسن محرز . أ: مزيد من التفاصيل(  Research Servicesالخدمات البحثية •
)أمين السر
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Entertaining Researchالبحث العلمي المسلي 

ختلفة في تسعى الجمعية إلى نشر ثقافة البحث العلمي بين المراحل العمرية والسويات العلمية الم•
:المجتمع السوري، معتمدةً أساليب ترفيهية مبتكرة منها

رب التطبيقيةالتجا•
األفالم الوثائقية أو الكرتونية•
المسابقات العلمية•
مجموعة من المناهج اإلثرائية•
واأللعاب التعليمية والبحثية) Kits(العدد •

تعليمية كما ويهدف البرنامج إلى إعداد مدربين قادرين على تنظيم فعاليات تدريبية ونواد صيفية و•
تفكير جاذبة لشريحة واسعة من طلبة المدارس في المدن واألرياف بغية تبسيط العلوم وتحفيز ال

.  البحثي مع التركيز على مفاهيم اإلبداع واالختراع والبحث العلمي
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:بالتعاون مع
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الجمعية السورية 
للموهبة واالبداع

ملناونسعى للتعاون مع كل المهتمين بع
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 Researcher Financial صندوق دعم الباحثين
Support

يسعى المشروع إلى دعم الباحثين والطالب المتميزين من خالل •
:منح مالية أو قروض ميسرة لتمكن الباحثين والطالب من•

من متابعة تحصيلهم العلمي•
مساعدتهم في تكاليف إجراء البحث وتنفيذ المشاريع•
النشر وحضور المؤتمرات•

ى وذلك ضمن اإلمكانيات التي ستعمل الجمعية جاهدة على توفيرها اعتمادًا عل•
.الشركات الداعمة أو المتبرعين أو ريع بعض المشاريع

11/27/201941

Scientific Competitionsمسابقات علمية 

ًا وماديًا يهدف البرنامج إلى تشجيع الباحثين وتقدير عمل المتميزين منهم معنوي•
من  من خالل مجموعة من المسابقات السنوية النوعية التي تخصَص لها مجموعة

معايير  الجوائز لتكريم الباحثين ذوي النتاج العلمي المتميز نوعًا وكمًا، اعتمادًا على
:عدة منها

.مستوى المنتجات الفكرية المسجلة من براءات اختراع وحقوق ملكية فكرية•
.األوراق المنشورة ونوعيتها ومعامل تأثيرها•
.ضمن الفهارس الدولية المعتمدة citationنسب االستشهاد بها •
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:المحاضرات الشهرية

األربعاء األخير من كل شهر•

باحث مختص في تاريخ العلوم –سائر بصمه جي . د      18/12/2019•
 وزارة التعليم –مدير البحث العلمي  –شادي العظمة . د)    الثالثاء(    27/1/2020•

العالي والبحث العلي 
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:Research servicesالخدمات البحثية 

سوسن محرز. أ: مزيد من التفاصيل
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Research Services

45 11/27/2019

What Makes a Good Article?

Good paper = Good content + Writing skills

• Structured logically, clear, accurate, simple, objective, …

• Writing skills: Structure, flow, argument, good English,…
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Commons Reasons Why Papers are Rejected by Reviewers

• No new information on the subject

• Inaccurate or inconsistent data reported

• Insufficient data presented

• Major flaws in interpretation of results

• Poor methodology / study design

• Incomplete, inaccurate, or outdated review of the literature

• Duplicated or plagiarized work

• Inappropriate writing style/grammar

• Imperfect tables or figures
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What Does SRPS Offer to Help You?

48

Basics of scientific research

Principles of scientific writing

Tips for successful publishing

Basics of statistics

Lectures and workshops on:
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What Does SRPS Offer to Help You?
Article Reviewing:
Once you send your paper to the SRPS proofreaders team, you can make sure that your 
paper will not be rejected because of language-related reasons such as:

49

Grammatical mistakes

Spelling mistakes

Misuse of words or phrases
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What Does SRPS Offer to Help You?

Improper use of punctuation

Inconsistent or incorrect citation 

Wrong format that does not follow the journal’s guideline

50

Article Reviewing:
Once you send your paper to the SRPS proofreaders team, you can make sure that your 
paper will not be rejected because of language-related reasons such as:
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As a beneficiary As a reviewer 
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