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ى

ىم3102للطامىمجلسىالبحثىالطلميىلالدنويىتقرورىال

ى

                                                   
                                                        

 ى 



ىمجلسىالبحثىالطلميلمظىرئوسىك

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو
 وصحبو أجمعين، وبعد: 

 ركائز العممية التعميمية بشكل عام، فإن البحث العممي ركيزة أساسية من
 والتعميم الجامعي بشكل خاص. وىو يمثل النسبة األكبر من متطمبات  

 الحصول عمى الدرجات العميا كالماجستير والدكتوراه، أو من شروط
، التطبيقيةالترقية العممية لألستاذ الجامعي، كما أن البحث العممي ىو الركيزة التي يقوم عمييا تطوير الصناعات  

ودراسة األنشطة التربوية واإلدارية والمشكالت االجتماعية، بل يتعدى ذلك لمعموم اإلنسانية والشرعية البحتة 
 ُيمحصيا وُيحققيا وُيطورىا وُيقارنيا بغية الوصول إلى أفضل النتائج.

لبحث العممي، فأنشأت مجمس با العالي الفمسطينية اىتماما خاصا ومن أجل ذلك فقد أولت وزارة التربية والتعميم
البحث العممي كإطار جامع لممشتغمين بالبحث العممي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية والمؤسسات البحثية 
المجتمعية، وذلك من أجل تنسيق أنشطة البحث العممي ووضع الموائح والقوانين التي تضمن الوصول إلى أفضل 

 ك من أجل السعي لتوفير الدعم المادي المطموب ألنشطة البحث العممي.إنجاز في مجال البحث العممي، وكذل
وقد قام مجمس البحث العممي في دورتو الثانية برئاسة أ. د ناصر فرحات، وبدورتو الحالية بنشاط ممحوظ في ىذا 

 م، ويقدم ىذا التقرير ممخصًا لألنشطة والفعاليات التي قام بيا المجمس.2013الشأن خالل العام 
كتو إسماعيل ىنية عمى رعايتو ومشار  دولة رئيس الوزراء د.لبالشكر والتقدير  من أن نتقدم وبيذه المناسبة البد لنا 

م، ولمعالي وزير التربية 2013في حفل تكريم الفائزين بجائزة وزارة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام 
كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجمس البحث العممي ليؤدي  والتعميم العالي د. أسامة المزيني عمى تقديمو

رسالتو وُيحقق وأىدافو التي ُأنشئ من أجميا، ورعايتو لجائزة وزارة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام 
 م.2014م، ومنحة دعم مشروع األبحاث العممية لعام 2013

العممي في دورتو السابقة أ. د ناصر فرحات وألعضاء المجمس نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجمس البحث  كما 
واإلدارات العامة في الوزارة عمى  ولموكالء المساعدون السابقين، وكذلك لكل من ساىم في أنشطة المجمس ولجانو،

 ولطاقم العمل في المجمس بإدارة األخ الدكتور خالد النويري.تقديميم لكل ما يحتاجو المجمس،  
عالم بالوزارة عمى جيودىم لكافة األخوة العاممين في اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإل الجزيلبالشكر كما نتقدم 

 وخاصة قسم التعميم العالي باإلدارة .  في تغطية أخبار وأنشطة المجمس
 واهلل نسأل أن يتقبل ىذا النشاط، وأن يجعمو في ميزان حسناتنا، وأن نستفيد من نتائج ىذا العمل.

 رئيس مجمس البحث العممي
 أ. د عادل محمد عوض اهلل

ى

ى



ىإردادىالتقرورى:ىفروق

ىرئوسىالمجلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.ىد.ىرادلىروضىاللهىىىىىىىىىىى

ىرئوسىقدمىمتابطظىالبحوثىبالمجلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد.ىخالدىالنووريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى

ىلتواصلىمعىالمجلسىا

 الطابق األول –وزارة التربية والتعميم العالي  –تل اإلسالم  –غزة  

 البريد اإللكتروني لممجمس:

council@mohe.psˍResearch 

 :الموقع اإللكتروني للمجلس

www.mohe.ps/research 

 :هاتف 

  4921499      -       8   -      979   
  
 

ىالنذأةى

بالبحث العممي وتسعى إلى رفع مستواه في مؤسسات التعميم  اخاصً  اىتماماً تولي وزارة  التربية والتعميم العالي 
مم والعمماء المبدعين ، كما تؤمن الوزارة بأن نيضة األوطان وتقدميا ال تكون إال بالعالعالي ومراكز األبحاث

داة ليكون األ  ،م2011عن تأسيس مجمس البحث العممي في العام  ا من ذلك أعمنت الوزارة، وانطالقً والمبتكرين
 ،التنفيذية لتأسيس قاعدة بحثية يسعى المجمس من خالليا لرسم سياسات الوزارة لمبحث العممي والتطوير التقني

 .ومؤسسات البحث العممي غي فمسطين في مؤسسات التعميم العالي  ودعم نشاطات البحث العممي
 ويتمتع، لمعاليومجمس مباشرة الير التربية والتعميم العالي رئيس مجمس البحث العممي، ويتبع معالي وز  يسميُ 

 .بالشخصية االعتبارية واإلدارية الالزمة لتحقيق أىدافو والقيام بوظائفوالمجمس 
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ىالرؤوظ

ثية والعالمي، ومراكز بحبحث عممي متميز ذو جودة عالية ومساىمات بحثية مبتكرة عمى المستوى المحمي والعربي 
 .اا وعالميً متطورة وفاعمة ومنافسة عربيً 

ىالردالظ

يسعى مجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي لرسم سياسات الوزارة لمبحث العممي وتحديد أولياتو، 
 بتكارواالودعم دور المؤسسات العممية البحثية وتعزيزىا، وترسيخ قيم األصالة  ،وتييئة المناخ المناسب لمباحثين

 .ونشر ثقافة البحث العممي

ىأهدافىالمجلس

رسم سياسات الوزارة لمبحث العممي والتطوير التقني واستراتيجياتيما بما يمبي متطمبات التنمية االقتصادية  .1
ثراء المعرفة.  واالجتماعية المستدامة وا 

 في جميع المستويات والمجاالت. ا كاماًل المؤسسات العممية البحثية تنسيقً التنسيق بين  .2
الموازنة  عد، وبصورة خاصة تعزيزدعم المؤسسات العممية البحثية لتحقيق أغراضيا عمى جميع الصُ   .3

في عممية  الداعمة لمبحث العممي وتوزيعيا عمى المؤسسات العممية البحثية بما يتناسب مع دورىا وأدائيا
 البحث العممي.

تعزيز الصمة وقنوات وآليات الترابط بين المؤسسات العممية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة  .4
والخاصة الطالبة لمبحث العممي والمستفيدة منو، األمر الذي يساىم في تمويمو وتسويقو وربطو باحتياجات 

 التنمية الحالية والمستقبمية.
 .ة البحث العممي في التعميم العامنشر ثقاف .5

ى(مى)الدورةىالثالثظ3102ى–ى3102امىرضاءىالمجلسىالجددىلطأ

 
بقممرار مممن معممالي وزيممر التربيممة والتعممميم ) الممدورة الثالثممة  م  2014/ 2013تممم تشممكيل مجمممس البحممث العممممي لمعممام 

الفمسطينية، وممثمين عن الكميات الجامعية من السادة عمداء البحث العممي في الجامعات ، ويتشكل المجمس العالي
 .كاماًل  ًماعاالمجمس  مدة عمل بحيث تكونو ، وبعض الشخصيات المستقمة ،والمتوسطة

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م 3102 -3102أعضاء مجمس البحث العممي لعام 

 

 صفتو في المجمس       المؤسسة االسم م
 رئيس مجمس البحث العممي الجامعة اإلسالمية محمد عوض اهللأ. د. عادل   .1
 نائب رئيس مجمس البحث العممي الجامعة اإلسالمية أ.د. نظام محمود االشقر  .2
 عضواً  جامعة األزىر توفيق حمدأ. د. أمين   .3
 عضواً  جامعة األقصى عاشورأ. د. عبد الرحيم عبد اهلل   .4
 عضواً  جامعة القدس المفتوحة عمي الجرجاويأ. د. زياد   .5
 عضواً  جامعة فمسطين جربوعأ. د. يوسف محمود   .6
 عضواً  جامعة غزة عمي نجمأ. د. عبد الكريم   .7
 عضواً  جامعة األمة د. عبد اهلل إسماعيل أبو جربوع  .8
 عضواً  لمعموم والتكنولوجياالكمية الجامعية  محمد عابديند. حسني  عابدين   .9

 عضواً  كمية فمسطين التقنية د. محمد صالح البحيصي  .10
 عضواً  الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية د. نجوى فوزي صالح  .11
 عضواً  المركز القومي لمبحوث د. أشرف أحمد الكرد  .12
 عضواً  المجتمع المحمي د. معين محمد رجب أ.  .13
ورئيس قسم متابعة مقرر المجمس  مجمس البحث العممي د. خالد عبد اهلل النويري  .14

 البحوث



ى
ىالطلمياجتماراتىمجلسىالبحثى

 
 ي تيدفالت والتوصيات واالقتراحاتالعديد من القضايا فييا ناقش  ،اجتماعات عدة م2013عقد المجمس في عام 

، وتوفير الدعم المالي قدر اإلمكان يم العالي، وربطو بحاجات المجتمعلتعزيز البحث العممي في مؤسسات التعم
منح وجوائز البحث العممي التشجيعية التي ُيمكن أن تساىم ث العممي لألمام، وكذلك  تخصيص لدفع عجمة البح

 في ىذا االتجاه. إيجابًيا
في مؤسسات  العممي ألنشطة البحثولجانو إلى وضع األنظمة والضوابط الالزمة  المجمس اجتماعاتكما تيدف 

  .التعميم العالي ومراكز البحث العممي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ى310لطامىمنحظىدرمىمذروعىاالبحاثىالطلموظىى

ى
 م في2014م منحة دعم مشروع األبحاث العممية لمعام 2013/ 11/ 28 بتاريخ اطمق مجمس البحث العممي 

م لمجاالت 2015 وستخصص منحةعيا التربوية واألدبية اإلنسانية، مجالي العموم الطبيعية والعموم اإلنسانية بفرو 
 والمالية. اليندسية، والعموم االداريةوالعموم ، والطبية  العموم الصحية

في وزارة   والعاممين  العالي مؤسسات التعميم  في والباحثات الباحثين من المقدمة غ عدد المقترحات البحثية بم 
المقترحات البحثية الحاصمة بمغ عدد و ، ايً ا بحثمقترحً  70 و الدكتوراهأمن حممة الماجستير  التربية والتعميم العالي

 .دوالر 30000مقداره  مغ كمي لممنحة مببا مقترحً   40نحة بعد تحكيميا  عمى الم
                                                         

 



 

 
 

 إحدى اجتماعات لجنة دعم مشروع األبحاث العممية
 
 

 :إحصائيات املنحة
 

 المؤسسات التابعين لها و إحصائية بعدد الباحثين 
 

 عدد الباحثين المؤسسة الرقم
 02 وزارة التربية والتعميم العالي 0
 22 الجامعة اإلسالمية 3
 6 جامعة األقصى 2
 2 جامعة فمسطين 2
 2 الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا 5
 2 دير البمح –كمية الدعوة اإلسالمية  6
 0 التطبيقيةالكمية الجامعية لمعموم  7
 0 كمية فمسطين التقنية 8
 0 جامعة األزهر 9
 0 كمية الشرطة  01
 0 رفح -كمية التمريض  00
 0 كمية نماء 03

 71 المجموع



 
 بحاث المدعومة قدمة وعدد األبحاث المحصائية بعدد األإ
 

 العموم الطبيعية العموم اإلنسانية
التخصص  التخصص

 الدقيق 
األبحاث  األبحاث المقدمة

 المدعومة
األبحاث  التخصص

 المقدمة 
األبحاث 
 المدعومة

 المجموع العدد المجموع العدد
مناهج وطرق  التربية

 تدريس
01  

33 
 

5  
02 
 

 2 5 كيمياء

 2 6 الفيزياء 6 01 أصول تربية
 5 5 األحياء 3 3 عمم نفس

   2 لغة عربية اآلداب
8 
 

3  
2 
 

 0 2 التحاليل الطبية
 2 5 البيئة 0 0 أعالم

الحاسوب وتكنولوجيا  0 3 عموم سياسية
 المعمومات

5 3 

 0 0 الرياضيات - 3 تاريخ
شريعة 
وأصول 

 دين

التفسير وعموم 
 القرآن

0  
 
01 

0  
 
2 
 
 

   

 - 3 دراسات إسالمية
 - 0 أصول دين

    2 5 الفقه
    - 0 الحديث الشريف

 09 21  30 21 المجموع 
 

ىم3102ىلطاملألبحاثىالطلموظىىاألولىىىالدنووظجائزةىوزارةىالتربوظىوالتطلومىالطاليى

المموزارة لمقيممام بممو لممدعم حركممة البحممث  ىإيمممان وزارة التربيممة والتعممميم العممالي بالممدور الريممادي الممذي تسممع ا مممنانطالقًمم 
دعم البحمث العمممي األصميل، فقمد حرًصا عمى ، و العممي في الجامعات والكميات ومراكز األبحاث والوزارات المختمفة

ألفضمل بحمث عمممي ) أو مجموعمة ممن  زوائجمجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي إطالق ثالث  قرر
، والعمممموم تطبيقيمممة، والعمممموم الصمممحية والطبيمممةوال لعمممموم الطبيعيمممةمجممماالت افمممي  عًا واحمممدًا  األبحممماث تنممماقش موضمممو 

$ والفممائز الثمماني 2500بحيممث يأخممذ الفممائز األول فممي كممل مجممال   خمسممة آالف دوالر، جممائزة قيمممة كممل، اإلنسممانية
 .$1000$ والفائز الثالث 1500



فممي تقممديم إضممافة عمميممة أو تقنيممة متميممزة فممي إطممار  مومسمماىمتي مدىلجيممو  اتقممديرً  ينالفممائز  ينعطممى الجممائزة لمبمماحثوتُ   
 وتصنيف عالي. ذات سمعة متميزةعممية محكمة في مجمة  امنشورً  بحث عممي أصيل

األولى  لتكريم الفائزين بجائزة وزارة التربية والتعميم العالي لألبحاث العممية احتفااًل أقامت وزارة التربية والتعميم العالي 
إسماعيل ىنية ومعالي وزير التربية والتعميم العالي د. أسامة د. رئيس الوزراء  ةبمشاركة دولو  ، م2013لعام 

الف  150ووزير التربية والتعميم العالي عن تخصيص   االحتفال أعمن رئيس مجمس الوزراءوخالل ىذا  المزيني، 
العممي في الفترة القادمة عن إطالق جائزة وسيعمن مجمس البحث  ،دوالر لدعم مشاريع البحث العممي في فمسطين

 .م2014وزارة التربية والتعميم العالي السنوية الثانية لمبحث العممي لعام 
 

 
 

 حفل توزيع جائزة البحث العممي
 
 

 م  3102الفائزون بجائزة وزارة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام 
 

 محور العموم الطبيعية : 
 
 
 

 المؤسسة التخصص اسم الفائز الجوائزترتيب  م
 الجامعة اإلسالمية كيمياء أ. د. بسام أحمد محمد أبو ظاىر الجائزة األولى .1
 الجامعة اإلسالمية فيزياء د. طاىر محمد العاجزأ.  ثانيةالجائزة ال .2
 

 :  والطبية محور العموم الصحية
 



 المؤسسة التخصص اسم الفائز ترتيب الجوائز م
 رفح -كمية فمسطين لمتمريض الطب المجتمعي د. أكرم محمد صالح ثانيةالجائزة ال .1
 الجامعة اإلسالمية عموم حياتية أ. د. فضل أكرم الشريف ةالثالثالجائزة  .2

 

 محور العموم اإلنسانية: 
 

 المؤسسة التخصص اسم الفائز ترتيب الجوائز م

 الجامعة اإلسالمية أصول دين الزميميد. زكريا إبراىيم  أ. ثانيةالجائزة ال  .1
 الجامعة اإلسالمية السنة النبوية وعموميا د. نافذ حسين حماد أ. ثانية )مكرر الجائزة ال  .2
 الجامعة اإلسالمية الحديث الشريف وعمومو د. نعيم أسعد الصفدي أ. ةالثالثالجائزة   .3
 الجامعة اإلسالمية تمويلالمحاسبة و ال د. عمى عبد اهلل شاىين أ. ثالثة )مكرر الجائزة ال  .4
 
 

 
 
 
 
 

 ورشىالطملىوالدوراتى

نذرىثقافظىالبحثىالطلميىفيىمؤدداتىالتطلومىالطاليىالمكنوظىدرمىوورذظىرملى .1
 :والتقنوظ

  ةعقد  المجمس ورشة عمل بعنون" دعم ونشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي التقني      
  ،معموماتال وتكنولوجيا االتصاالتوزارة و  ،ووزارة النقل والمواصالت ،الوطني بمشاركة وزارة االقتصاد "ةالميني     



 .ةوالميني ومنسقي البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي المينية والتقنية ،مصناعات الفمسطينيةالعام ل واالتحاد 
 :منيا   خرجت الورشة بعدة توصياتو      

 في مؤسسات التعميم العالي التقنية والمينية .فعيل دور البحث العممي ت 
 .إنشاء وحدة  لمبحث العممي في مؤسسات التعميم العالي التقنية والمينية بييكمية وميام محددة 
  اتمصناعواالتحاد العام ل تالوزارابمشاركة مؤسسات التعميم العالي و تشكيل لجنة تابعة لممجمس 

 والمينية .لويات المشاريع البحثية التقنية حديد أو لت ،الفمسطينية
 والتقنية. ةإعداد دراسات بحثيو لحاجات سوق العمل اإلنتاجية الصناعية والزراعي 
  ومحتواىا بحاجات سوق العمل. في مؤسسات التعميم العالي  ربط المناىج الدراسية 
 التقنية والصناعية واالنتاجية ، وذلك ي حالتدريب الكافي لطمبة الكميات التقنية والمينية في النوا

 بالتنسيق والتعاون مع  القطاعات و المؤسسات ذات الشأن.
  أن توجو مؤسسات التعميم العالي التقنية والمينية أبحاث التخرج نحو مشكالت تقنية ومينية

 وصناعية.
 زراعية أن تعمل مؤسسات التعميم العالي عمى فتح تخصصات نوعية في المجالت الصناعية وال

 .ةالتقني
              

 
 

 ورشة عمل نشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي المهنية والتقنية
 
 
 



ى:دورةىتدروبىفيىالتحلولىاالحصائي .2
   لوزارة التربية لمتدريب التابع قر المركز الوطن موذلك ب ""Rاالحصائي  عقد المجمس دورة تدريب في التحميل        
 .من المشرفين التربويين بالوزارة امتدربً  13بمشاركة و والتعميم العالي        

 

 
 

 
 

 
  

 اختتام دورة التحميل االحصائي
 

 

ىىلجانىالمجلس

 قام المجمس بتشكيل جزء من لجانو عمى النحو التالي : 
  .خالقيات البحث العممي ألجنة  .1
 .العالي المينية والتقنيةمؤسسات التعميم  في لجنة نشر ثقافة البحث العممي .2



  م.2014لعام  لجنة منحة دعم مشروع األبحاث العممية .3
  لجنة معايير الجودة لمبحث العممي .4
 .في اجتماعات المجمس دوري بشكل أنشطتياتقوم ىذه المجان بعرض و  
 عمى النحو التالي:المجمس باقي لجانو   وسوف ُيشكل 

 م.2014العالي لمعام لجنة جائزة وزارة التربية والتعميم  .1
 ولويات البحث العممي.ألجنة  .2
 دلة البحث العممي.ألجنة  .3
 لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع. .4
 لجنة سياسات وقوانين البحث العممي. .5
  .لجنة الموازنة الداعمة .6

 
 

 اجتماع لجنة نشر ثقافة البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي المهنية والتقنية
 
 
ىدلظىالمجلسىأ

 :والمدرجة عمى الموقع اإللكتروني لممجمس قام المجمس بإعداد األدلة التالية        
 .دليل المكتبات الفمسطينية والعربية واألجنبية .1
 دليل المجالت العممية المحكمة الفمسطينية والعربية. .2
 .دليل مراكز البحث العممي والجمعيات البحثية الخاصة .3

 :الحاضر عمى إعداد األدلة التاليةويعكف المجمس في الوقت       
 دليل توصيات المؤتمرات العممية في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية. .1
 ولويات البحث العممي.أدليل  .2



 دليل معايير الجودة لمبحث العممي. .3
 

ىىالتواصلىمعىالوزاراتىوالمؤدداتىالفلدطونوظىىالمجتمطوظ

 توجيو دعوة لوزارات من خالل قام المجمس بالتواصل مع الوزارات والمؤسسات الفمسطينية المجتمعية         
 واالتحاد العام لمصناعات  االقتصاد الوطني، واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، والنقل والمواصالت،       
 ، العممي في مؤسسات التعميم العالي المينية والتقنية لممشاركة في ورشة عمل نشر ثقافة البحث ،الفمسطينية        
 لتزويد المجمس بمشكالت وسمطات المياه والطاقة والبيئة  ،معظم الوزارات الفمسطينيةوخاطب المجمس         
  في مؤسساتورسائل الماجستير  لتوجيو البحث العممي في القطاعات التي ُتشرف عمييا، تمييًدا بحثية        
 سمم المجمس عدًدا من الردود حول ذلك من عدد من الوزارات، وت   ،يجاد حمول لياإنحو  التعميم العالي       
 .في القريب العاجل بمشيئة اهلل تعالىيتسمم باقي الردود أن وُينتظر        

 
ىليىومؤدداتىالتطلومىالطامىالفلدطونوظىىاالتواصلىمعىمؤدداتىالتطلومىالط

 رسال عدة إ، وذلك بالفمسطينية مومؤسسات التعميم العاالتعميم العالي  المجمس بالتواصل مع مؤسساتقام       
 فعيل ت، و إنشاء وحدة لمبحث العممي في كل مؤسسة من ىذه المؤسساتمنيا ضرورة   ،كتب ليذه المؤسسات      
 بالروابط اإللكترونية لممؤتمرات خاطب المجمس ىذه المؤسسات لتزويده  اا، كميدور وأنشطة البحث العممي في      
 دراجيا عمى موقعو إواأليام الدراسية والورش البحثية والتي تعقد في ىذه المؤسسات، ليتسنى لممجمس      
 رات توصيات المؤتم،  و ببيانات عمداء ومنسقي البحث العممي في ىذه المؤسساته تزويد اإللكتروني، و    
 .عقدت والتي سوف تعقد في مؤسسات التعميم العاليالعممية التي     
 توفر معايير البحث متأكيد عمى لبوزارة التربية والتعميم العالي  ىيئة االعتماد والجودة وتواصل المجمس مع      
 .رستيالبكالوريوس والماجالخاص لبرامج و االعتماد أالعممي عند منح االعتماد العام ألية مؤسسة      
 معاممين بوزارة التربية والتعميم العالي في ل إلبالغيا بإتاحة الفرصةوتواصل المجمس مع مؤسسات التعميم العام     
 لمحصول عمى منحة دعم مشروع األبحاث العممية. بطمبات  التقدم    
 
 

 

ىالزواراتىواالدتقباالتىى

تممونس ضمممن وفممد   السممابقة أ. د. ناصممر فرحممات بزيممارة إلممى جميوريممة فممي الممدورة قممام رئمميس مجمممس البحممث العممممي  
 .والبحث العممي التونسية التعميم العالي حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة  العالي،  التربية والتعميم  وزارة 

 
                                                                                 



 
 

 زيارة وفد جمعية البحث العممي و الدراسات لمجمس البحث العممي
        كذلك زار المجمسالداخمية لالطالع عمى الجمعيات البحثية المرخصة لدييا،  وزارة المجمس وفد من زار  كما

            .                  لالطالع عمى أنشطتيا البحثية لمبحوث والدراساتجمعية القدس 
 طممار التعمماون المشممترك بممين المجمممس والجمعيمماتإوالدراسممات فممي  مممن جمعيممة البحممث العممممي اوفممدً واسممتقبل المجمممس  

العمممالي جامعمممة فمسمممطين لمتباحمممث حمممول األنشمممطة البحثيمممة فمممي مؤسسمممات التعمممميم  ا ممممن وفمممدً  ، كمممما اسمممتقبلالبحثيمممة
 ،زار المجمس وفود أخرى من مؤسسات التعميم العالي الفمسطينيةو ، الفمسطينية

              في الجامعة االسالمية، والكمية الجامعية لمعموم    اشترك المجمس في حضور مؤتمرات عمميةكما 

 . والكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا، وحضور عدة أيام دراسية وورش عمل في مؤسسات التعميم العالي ،التطبيقية
وسمميقوم المجمممس فممي الفتممرة القادمممة بزيممارات لمعظممم المموزارات الفمسممطينية لموقمموف عممن قممرب عمممى المشممكالت البحثيممة 

 ئل الجامعية.تمييًدا إليجاد حمول ليا عن طريق البحث العممي والرسا ،لدييا
 

 
 زيارة وفد جامعة فمسطين لمجمس البحث العممي

 



ىالموقعىاإللكترونيىللمجلسىى

لمبحممث العممممي منبثممق مممن الموقممع اإللكترونممي لمموزارة التربيممة والتعممميم العممالي،  قممام المجمممس بممإطالق موقممع إلكترونممي 
ع عممى مما طمالاال و ،العمممي البحمثحصول عمى المعموممات فمي مجمال في الوييدف ىذا الموقع لمساعدة الباحثين 

وأنشمطة مراكمز البحمث العمممي  واالجنبيمة،  مجال في مؤسسمات التعمميم العمالي الفمسمطينية والعربيمةىو جديد في ىذا 
والمكتبمممات اإللكترونيمممة الفمسمممطينية والعربيمممة  ،المجمممالت العمميمممة المحكممممة عممممىالبممماحثين الطمممالع ، كمممما ييمممدف فييممما

 والعالمية. 
ات الفمسطينية والعربية، كما ُيتيح الموقع اإللكتروني الفرصة لمباحثين لالطالع عمى أجندة وارشيف عدد من المؤتمر 

 عدد كبير من الرسائل الجامعية في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية والعربية . وأرشيف 
 

 
 

 مجمس البحث العممياإللكتروني لموقع مصورة ل


