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  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 :تقديم 
صمى اهلل عميو وسمم وعمى آلو والصبلة والسبلم عمى سيدنا محمد هلل رب العالمين، الحمد 

 وصحبو أجمعين ، وبعد ،،،
تعتمد عميو في فيم  ،تقدم األمم وعمو شأنيايعتبر البحث العممي ركيزة أساسية من ركائز 

أىمية بالغة في  ما لمبحث العممي منول   ،مشكبلتيا المختمفة، ووضع الحمول العممية المناسبة ليا
ا لخدمة خطط التنمية بد من توجييو نحو المجاالت األكثر إلحاحً تحقيق التنمية المستدامة، كان ال 

الفمسطينية في المجاالت المختمفة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعممية والصحية وغيرىا، 
سب مع الواقع الفمسطيني بكل وىذا األمر يستدعي تحديد أولويات لمبحث العممي في فمسطين تتنا

مكوناتو، وتأخذ بعين االعتبار شح الموارد والميزانيات المخصصة لمبحث العممي، ولذلك يأتي ىذا 
 الدليل لتحقيق األىداف التالية:

 القادمة في فمسطين. خمسحديد موضوعات األولويات البحثية لمسنوات الت 

  األولوية البحثية القصوى التي تيم المجتمع توجيو الدعم المالي عمى قمتو، لممجاالت ذات
 الفمسطيني، مع عدم إىمال الجوانب العممية األساسية األخرى.

 فرق البحثية ومراكز البحث العممي.تشجيع تكوين ال 

   افتتاح التخصصات العمميةتشجيع. 

   ي في المجاالت التي تمثل أولوية عميا فالعممية دعم النشر العممي في الكتب والمجبلت
 البحث العممي.

واالقتصادية لحل  االستراتيجيةعمى األىمية  بناءً البحث العممي وسيتم تحديد أولويات 
ا التي تواجو المجتمع الفمسطيني، آخذين بعين االعتبار الواقع الفمسطيني اإلشكاليات األكثر إلحاحً 

تعميم العالي، ومؤسسات بكل مفرداتو، بما في ذلك القدرات البحثية الفمسطينية، وواقع مؤسسات ال
 البحث العممي الفمسطينية.

تعتمد عمى  ،لموصول إلى ىذا الدليل تم تطبيق منيجية شبيية إلى حٍد كبير بمنيجية دلفاي
مؤسسات في مجال أولويات البحث العممي،  وأكأفراد أو وزارات استقراء رأي الخبراء المعنيين 

اإلسبلمية بغزة، وفي مجمس البحث العممي  قدت في الجامعةوذلك من خبلل عدة ورش عمل ع  
 وشمل ذلك: ،بوزارة التربية والتعميم العالي الفمسطينية في مقرىا بمدينة غزة
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  ،قدت في الجامعة اإلسبلمية بغزة بتاريخ ع  ورشة عمل مؤسسات المجتمع المدني
  لمؤسسات المجتمع المدني.ممثبًل  07م، وحضرىا  72/8/7107

 سبلمية بغزة بتاريخ قدت في الجامعة اإلالوزارات والسمطات والبمديات، ع   ورشة عمل
 ا من ممثمي الوزارات والمؤسسات المختمفة.شخصً  72وحضرىا  ،م 72/8/7107

   وحضرىا  72/3/7103قدت في الجامعة اإلسبلمية بغزة بتاريخ ورشة عمل الخبراء، ع
طاع غزة، وعمداء الدراسات العميا، عمداء البحث العممي في الجامعات الفمسطينية في ق

 وعمداء الكميات ونوابيم.

 في  قدت في وزارة التربية والتعميم العالي، ع  والميني ورشة عمل قطاع التعميم التقني
 من ممثمي قطاع التعميم التقني 71بإشراف مجمس البحث العممي، وحضرىا  31/2/7103

 ، والوزارات ذات الصمة.والميني

  المجمس الفمسطيني لمبحث  وزارة الصحة و  بأولويات البحث العممي المقدمة مناالستعانة
 الصحي.

  )قد في ع  اليوم الدراسي بعنوان المؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص )نحو الشراكة والتكامل
 .01/7/7102الجامعة اإلسبلمية بغزة في 

  فمسطين حيث حضر الورشة ورشة عمل حول مناقشة إعداد دليل أولويات البحث العممي في
د عادل عوض اهلل الذي قدم  عمداء الكميات ونواب العمداء ورئيس مجمس البحث العممي أ.

 عن الدليل، وتم إثراء الدليل  المقترح بمجموعة من المبلحظات واإلضافات ا مفصبًل عرضً 
الورشة في الجامعة اإلسبلمية بغزة بإشراف شئون البحث العممي  وقد تم عقد ،والمقترحات

 م.72/5/7102بتاريخ  والدراسات العميا
أولويات الجامعة اإلسبلمية بغزة بعنوان "ا ليذا الغرض في بل وتم  عقد مؤتمر خصيصً 

 ."م52/30/5300-52بتاريخ ، نحو دليل وطني لمبحث العممي - البحث العممي في فمسطين
مؤسسة تعميمية من  72ا مخاطبة مؤسسات التعميم العالي في قطاع غزة، وعددىا تم أيضً 

خبلل مجمس البحث العممي، لتزويد المجمس بأىم أولويات البحث العممي من وجية نظر أساتذتيا 
المختمفة لتزويد مجمس البحث العممي بالمشكبلت حثييا، وتم كذلك مخاطبة الوزارات والمؤسسات وبا

 ات األولوية البحثية العالية التي تواجو ىذه الوزارات.المختمفة ذ
كذلك تم االطبلع واالستفادة من دليل أولويات البحث العممي في المممكة األردنية 

 الياشمية، وفي جامعة اإلمام بالسعودية.
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تم بعد ذلك تصنيف نتائج الورش، ومقترحات مؤسسات التعميم العالي والوزارات المختمفة 
، بغزة مجمس البحث العممي وشؤون البحث العممي في الجامعة اإلسبلميةلتعاون بين اخبلل من 

خراج ذلك في  ة تالعموم التطبيقية، وشممت سأولي، تم فيو تقسيم العموم إلى قسمين أساسيين؛  دليلوا 
  .ة مجاالت فرعيةتس اأيضً  العموم اإلنسانية، وشممتو  ،مجاالت فرعية

بشكل عام،  هإلى جميع الجيات السابقة ذات العبلقة إلثراء دليلتم بعد ذلك إعادة إرسال ال
 وإلبداء رأييا في الدليل من ناحية التصنيف واألولويات وترتيبيا.

إعداد دليل أولويات البحث العممي بمجمس  لجنةم استبلم الردود المختمفة عقدت وبعد أن ت
، وأخرجتو بصورتو دليلتمفة في العدة اجتماعات أدخمت من خبلليا الردود المخالبحث العممي 

وتم إقراره بشكمو الحالي من مجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي، وعرضو  النيائية،
 عمى مدقق لغوي ليخرج بصورتو النيائية الموجودة بين أيدينا.

وبيذه المناسبة، ال بد لنا من توجيو الشكر والتقدير بشكل خاص لمعالي وزير التربية 
ا لمجمس ، وكان داعمً دليلا بيذا الا كبيرً الذي أبدى اىتمامً د. أسامة عطية المزيني والتعميم العالي 

ي البحث العممي في جميع مراحل عممو، وكذلك إلدارة الجامعة اإلسبلمية ولشؤون البحث العمم
 .دليلفييا، والتي أشرفت عمى كثير من األنشطة التي تم ذكرىا والتي أدت إلى إنجاز ىذا ال

لى الوزارات المختمفة  والشكر موصول إلى كل مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية في قطاع غزة، وا 
إنجاز ىذا  األثر األكبر في مومراجعاتي مكان لمقترحاتي ذين، والومؤسسات المجتمع المدني والخبراء

 .دليلال
ا الشكر موصول لجميع أعضاء مجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي وأخيرً 

، ولؤلخ الدكتور/ خالد النويري من الذي كان بمثابة المجنة التوجييية التي أشرفت عمى ىذا الدليل
 ىذا الدليل.إدارة المجمس لجيده ونشاطو في إنجاز 

 يتقبل ىذا العمل، وأن يجعمو في ميزان حسناتنا، وحسنات كل من ساىم في إعداده.واهلل نسأل أن 
 

      
 عادل محمد عوض اهلل. د أ.      

 رئيس مجمس البحث العممي                                                   
 وزارة  التربية والتعميم العالي الفمسطينية  

  



 

 م4102 –م 4102 دليل أولويات البحث العلمي في فلسطين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 المحتويات
 

 1 .......................................................................................تقديم
 5 .........................................................واقع البحث العممي في فمسطين

 5  ....................................أواًل: واقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينية
 7 .ثانًيا: التحديات التي تقف في وجو مسيرة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية

 7 ......................ثالثًا: الطموح المأمول لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينية
 8 ................................................................األولويات البحثية العممية

 10 .........................................................أواًل: في مجال العموم التطبيقية
 10  ...................................................................مجال العموم األساسية

 12  ...................................المعمومات واالتصاالتمجال الحاسوب وتكنولوجيا 
 14  ....................................................................مجال العموم اليندسية

 17  ...............................مجال الغذاء والعموم الزراعية والبيطرية والثروة السمكية
 19 ...................................................العموم الطبية والصحية والبيئيةمجال 

 23  .......................................................................مجال المياه والبيئة
 26  ........................................................ثانًيا: في مجال العموم اإلنسانية

 26  ............................................................مجال التعميم والعموم التربوية
 29  .............................................مجال الشريعة والعموم اإلسبلمية والقانونية

 32  ......................................................والمحاسبةمجال االقتصاد واإلدارة 
 34  .............................................مجال القضية الفمسطينية والسياسة والحكم

 36  .....................................................مجال العموم االجتماعية واإلنسانية
 38  ..........................................................لثقافة والفنون والسياحةمجال ا

 40  ............................................المشاركون في ورش العمل واأليام الدراسية
 

  



 

 م4102 –م 4102 دليل أولويات البحث العلمي في فلسطين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

 واقع البحث العممي في فمسطين:
عمـــى التقـــدم فـــي مجـــال البحـــث  ال شـــك أن النيضـــة العمميـــة الحديثـــة تعتمـــد بشـــكل أساســـي

ا فـي األساسي إلجراء البحوث العممية، خصوصً  حاضنعتبر الجامعات بشكل عام ىي الالعممي، وت  
دول العالم الثالث، ومنيا فمسطين، والناظر إلى مسيرة التعميم العالي  في فمسطين يـرى أنيـا تـأخرت 

، ومـن ثـم 0221إلسـرائيمي لفمسـطين عـام عن مثيبلتيا في الدول العربية المجـاورة بسـبب االحـتبلل ا
ولــــذلك فقــــد بــــدأت نشــــأة الجامعــــات الفمســــطينية  ،0291احــــتبلل الضــــفة الغربيــــة وقطــــاع غــــزة عــــام 

كــان المطمــوب مــن ىــذه الجامعــات فــي المرحمــة األولــى تــوفير و  ،0214األساســية الكبــرى بعــد العــام 
ن االحــتبلل اإلســرائيمي، ولكنيــا ومنــذ ا مــالتعمــيم العــالي ألبنــاء الشــعب الفمســطيني المحاصــرين دوًمــ

المحظـة األولـى لتأسيسـيا لـم تغفــل وظـائف الجامعـة اإلضـافية فــي خدمـة المجتمـع، والبحـث العممــي، 
 فتحركت في ىذا االتجاه، ولكن بالتأكيد بصعوبة وبخطوات بطيئة، وربما غير منظمة.

عــات وكميــات جامعيــة ومــع الزيــادة فــي أعــداد مؤسســات التعمــيم العــالي فــي فمســطين مــن جام
ـــى مجـــال البحـــث العممـــي، وتوجييـــو  ـــد مـــن االنتبـــاه أكثـــر إل وبوليتكنيـــك وكميـــات متوســـطة، كـــان الب
قامــة  باالتجـاه السـميم ليكــون ركيـزة أساســية لتقـدم الشــعب الفمسـطيني فـي ســعيو نحـو تحريــر أرضـو، وا 

 دولتو والعيش بكرامة ورفاىية كما تعيش باقي شعوب العالم.
 لتعرف عمى المحاور التالية:وىذا يتطمب ا

 واقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينية. المحور األول:
 التحديات التي تقف في وجو مسيرة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية. المحور الثاني:
 : الطموح المأمول لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينية.المحور الثالث

يجــد مجموعــة متميــزة مــن الدراســات التــي ناقشــت المحــاور أعــبله، والباحــث فــي ىــذا المجــال 
 ، وغيرىا كثير.م4100، ودراسة العوضي م4113لعل من أىميا دراسة العاجز وآخرين 

 وخبلصة ىذه الدراسات ىو التالي باختصار شديد:

 : واقع البحث العممي في الجامعات الفمسطينيةأوًًل: 
فـي بدايـة جاء تطور البحث العممـي فـي الجامعـات الفمسـطينية متـأخرًا نظـرًا الىتمـام إداراتيـا 

اعتبــرت أكثــر إلحاحــًا وأولويــة، كتــوفير ىيئــات تــدريس ذات كفــاءة، وتشــييد المبــاني سيســيا بــأمور أت
يجــــاد البنيــــة األساســــية إلنجــــاح عمميــــة التــــدريس التــــي ليــــا األولويــــة األساســــية بح كــــم الضــــرورية، وا 

 الظروف االستثنائية التي نشأت فييا تمك الجامعات. 
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بعـد قـدوم السـمطة ولقد بدأت حركة البحث العممـي تنشـط وتتطـور فـي الجامعـات الفمسـطينية 
كمـا تـم إنشـاء مجـاالت الدراسـات العميـا فييـا،  تتطـور ، حيـث زادت و 0222الوطنية الفمسطينية عام 

صـدار مجموعـة مـن المجـبلت العمميـة المحكمـة، عمادات مستقمة لمبحث العممي والدراسات ا لعميا، وا 
ا فـي بعـض األحيـان نيـات محـدودة جـدً وتشجيع سفر البـاحثين، وتفعيـل أنظمـة الترقيـات، ووضـع ميزا

 دعم البحث العممي.ل

كـــل ىـــذا ســـاىم فـــي تنشـــيط البحـــث العممـــي، وظيـــر ذلـــك مـــن خـــبلل األعـــداد المتزايـــدة مـــن   
ة التدريسـية فـي الجامعـات الفمسـطينية، وكـذلك مـن خـبلل الزيـادة فـي النشرات العمميـة ألعضـاء الييئـ

حممة الرتب العممية العالية كرتبة أستاذ وأستاذ مشارك، والتي يتم الحصول عمييا بشكل أساسي مـن 
خـــبلل األنشـــطة البحثيـــة لعضـــو ىيئـــة التـــدريس، وكـــذلك الزيـــادة فـــي عـــدد الجـــوائز العمميـــة المحميـــة 

 لتي تحصل عمييا المؤسسات التعميمية بشكل عام، أو الباحثين بشكل خاص.والعربية والعالمية ا
 وبشكل عام فإن ما يؤخذ عمى حركة البحث العممي في الجامعات الفمسطينية ما يمي: 

 .البسيط معظم ىذه األبحاث ىي من النوع الوصفي .0

بعض  إلى األصالة ألنيا عبارة عن تكرار ألبحاث الغير معاألبحاث غالبية  تفتقر  .4
 .التعديبلت الطفيفة عمييا

يمس قضايا ىامشية، أو قضايا تم إشباعيا بحثًا في بمدان أخرى،  ىذه األبحاثمن الكثير  .3
صدى مباشر لبعض بالمجمل ىي ، و ولذلك فإنيا يندر أن تأتي بشيء جديد أو ىام

ئة اىتمامات أعضاء ىيئة التدريس وليست حبًل لمشكمة أو قضية معينة تعاني منيا البي
 الفمسطينية.

يجري طالب الدراسات العميا أبحاثو لغاية نيل الدرجة العممية والشيادة، لذلك فإن   .2
األبحاث التي يقوم بيا طمبة الدراسات العميا، سواء كان ذلك عمى مستوى الماجستير أو 

 احث تحت إشراف أستاذ معين، وغالبً الدكتوراه، ىي في غالبيتيا من نوع التدريب عمى الب
ما يمجأ الطمبة إلى تناول أبحاث سيمة وميسورة أو من النوع المطروق بحيث إن الواحد 

 منيم قمما يجد صعوبة تذكر في إتمام المطموب منو بالسرعة الممكنة. 
وىنا تجدر اإلشارة إلى وجود بعض حاالت التعاون البحثـي بـين أعضـاء الييئـات التدريسـية 

لبلتصــاالت الفرديــة والعبلقــات الشخصــية بــين أعضــاء ىيئــات فــي جامعاتنــا المحميــة، جــاءت نتيجــة 
 التدريس، بما ال يمكن اعتباره تعاون تنظيمي أو مؤسسي بين الجامعات.
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 :لتحديات التي تقف في وجو مسيرة البحث العممي في الجامعات الفمسطينيةاا: ثانيً 
 ولعل أىم المعوقات التي تؤدي إلى ىذا األمر ىي:

 .ي يتوصل إلييا الباحثونإىمال النتائج الت .0

 .ضعف التمويل .4

 .قمة مصادر المعمومات وصعوبة الوصول إلييا .3

 .مناسبةالاألجواء العممية غير  .2

 .عدم توفر معايير محددة لتقييم األبحاث ونشرىا .5

عــدم وجــود سياســة وطنيــة لمبحــث تحــدد مجاالتــو وأولوياتــو، وافتقــار البحــث العممــي لمــدعم  .9
  والتأييد المجتمعي.

غيـاب السياسـة البحثيـة العامـة التـي تتحــدد بموجبيـا األولويـات والضـوابط التـي يجــب أن إن 
تحكم نشاط البحث العممي، وفقًا لما تفرضو حاجة المجتمع واحتياجات تنميتو مـن جيـة، ومـا يتـوفر 

يجعـل األبحـاث التـي يـتم إجراؤىـا بعيـدة عـن حاجـات  ،لمجامعات من موارد وطاقات مـن جيـة أخـرى
 والحاجات الممحة األخرى لمجتمعاتنا المحمية.  التنمية

كمــا يــؤدي ذلــك أيضــًا إلــى أن تعمــل كــل جامعــة أبحاثيــا بمعــزل عــن األخــرى، فتــأتي ىــذه 
إضــافة إلــى فقــدان  ،األبحــاث مبعثــرة ومشــتتة وقــد تكــرر نفســيا وتصــبح الفائــدة المرجــوة منيــا متدنيــة

وتقويــة النزعــة ، ساســية فــي مختمــف المجــاالتالتــوازن والتكامــل بــين البحــوث التطبيقيــة والبحــوث األ
 الفردية في إجراء البحوث عمى حساب األبحاث الجماعية.

 :لطموح المأمول لمبحث العممي في الجامعات الفمسطينيةثالثًا: ا
 ولمنيوض بشكل أفضل بالبحث  العممي في فمسطين فإن الدراسات توصي بالتالي: 

 باألبحاث المختمفة.توفير التمويل البلزم لمقيام  .0

 إنشاء بنوك وقواعد لممعمومات.  .4

 األجواء العممية المناسبة.نشر   .3

 .تيسييرعممية نشر البحوث واحتسابيا كجزء من نصاب عضو ىيئة التدريس  .2

 . ووضع الوصف الوظيفي الواضح ليم في الجامعات الفمسطينية إعداد مساعدي الباحثين .5

 يــا رســم سياســة بحثيــة عامــة وفقــًا لخطــة شــاممة.تكــوين لجنــة مركزيــة لمبحــث العممــي ميمت .9
  فـي جزئـو األول مـن حيـث تكـوين مجمـس البحـث العممـيولعل ىذا البند األخيـر قـد تـم فعـبًل 
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الـــــذي يضـــــم عمـــــداء البحـــــث العممـــــي فـــــي الجامعـــــات فـــــي وزارة التربيـــــة والتعمـــــيم العـــــالي و 
ة والمراكــــز البحثيــــة الفمســــطينية، باإلضــــافة إلــــى ممثمــــين عــــن الكميــــات الجامعيــــة والمتوســــط

ا لجيود سابقة كثيرة لم تكتمل بصورتيا ومؤسسات المجتمع المدني، ويأتي ىذا الدليل تتويجً 
النيائية قام بيا مجمس البحث العممي، وعمـادات البحـث العممـي فـي الجامعـات الفمسـطينية، 

اتيــا تمبيــة لمحاجــة الماســة لوضــع سياســة بحثيــة عامــة فــي فمســطين، تنطمــق مــن خــبلل أولوي
 األبحاث الضرورية في المجاالت البحثية المختمفة.

ة تتقسيم العموم إلى قسمين أساسيين؛ العموم التطبيقية، وشممت س ىذا الدليل تم فيوقد 
، وتم وضع األولويات البحثية ة مجاالت فرعيةتا سأيضً  العموم اإلنسانية، وشممتو  ،مجاالت فرعية

لجميع الباحثين من جميع التخصصات العممية االشتغال في جميع المجاالت المختمفة ليتسنى 
 بالبحث العممي اليادف كل في مجالو.

 :ةالعممي يةولويات البحثاأل 

 :: في مجال العموم التطبيقيةأوًًل 
 مجال العموم األساسية. .1

 مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت. .2

 مجال العموم اليندسية. .3

 .والثروة السمكية الزراعية والبيطريةمجال الغذاء والعموم  .4

 .والبيئية الصحيةمجال العموم الطبية و  .5

 مجال المياه والبيئة. .6

 :ا: في مجال العموم اإلنسانيةثانيً 
 مجال التعميم والعموم التربوية. .1

 والقانونية. مجال الشريعة والعموم اإلسبلمية .2

 .لمحاسبةمجال االقتصاد واإلدارة وا .3

 الفمسطينية والسياسة والحكم.مجال القضية  .4

 مجال العموم االجتماعية واإلنسانية. .5

 .والسياحة مجال الثقافة والفنون .6
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 :: في مجال العموم التطبيقيةأوًًل 

 مجال العموم األساسية
 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع

  
 
 
 
 
 

 التكنولوجياو األحياء 
 الحيوية

نتاج وتصنيع وسائل تشخيص األمراض وعبلجيا، بما في ذلك إ
 األدوية، واألجسام المضادة، والمقاحات، واألمصال، والعبلج الجيني. 

التوسع في أبحاث زراعة األنسجة الحيوانية والنباتية الستخداميا 
 .لتجريب األدوية

إنتاجية مرتفعة، وكذلك سبلالت من إنتاج محاصيل ذات جودة 
 حيوانات المزرعة ذات المردود اإلنتاجي العالي المقاومة لؤلمراض.

تطوير األنظمة البيولوجية المختمفة لعبلج التموث، مثل بقايا المبيدات، 
 والمعادن الثقيمة.

 تعزيز االستفادة من تدوير المخمفات الطبيعية والصناعية.
 بديمة مثل الغاز الحيوي. إنتاج مصادر طاقة

مصدر لتغذية ( لتحويميا كBiomassتطوير ما يعرف بالكتمة الحيوية )
 الحيوان.

 (Bio indicatorتطوير تصنيع المجسات الحيوية )
 التوسع في أبحاث المكافحة الحيوية لآلفات.

    
 

 الفيزياء

نى النانونية إلى الب  نى شديدة الدقة إلى من الب   المواد المكثفة بدءً أبحاث 
، و دراسة الخواص الفيزيائية والمغناطيسية البمورة الواحدة عالية التنظيم

 .لممركبات الجديدة

 الفيزياء الطبية واستخداميا في التشخيص والعبلج.
 بيقات المختمفة كالخبليا الشمسية.تحضير األغشية الرقيقة لمتط
 والشمسية.تطوير كفاءة الخبليا الضوئية 

 المعمومات الكمية وميكانيكا الكم.
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 
 
 
 

 الكيمياء

طوير طرق التحميل الطيفي لؤلدوية والمواد السامة والمعادن الثقيمة ت
 وغيرىا.

 تصنيع مواد ذات فاعمية بيولوجية أو صناعية كالبوليمرات وأشباه
 الموصبلت، وتمك المتعمقة بالطاقة الشمسية والضوئية. 

تحضير مبممرات واستخداميا في التطبيقات العممية لفصل األيونات 
 ونقل األدوية وغيرىا.

التوسع في أبحاث الكيمياء الحيوية المرتبطة بتحضير مجسات حيوية، 
 وتمك المتعمقة بفيم العمميات الحيوية.

لمتطبيقات المختمفة في الزراعة والبيولوجيا والطاقة مواد نانوية إنتاج 
 وغيرىا.

  
 

 واإلحصاءالرياضيات 

استخدام النمذجة الرياضية في التطبيقات المختمفة مثل عمم األوبئة 
 واإلحصاء والرياضيات المالية وتحميل المخاطر والترميز.

 أبحاث التحميل الرقمي.
 المجاالت اإلنسانية والعممية.التطبيقات المختمفة لئلحصاء في 

 أبحاث تطوير تعميم الرياضيات واإلحصاء.
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 اًلتصاًلت واإلنترنت

 نى التحتية لشبكات الحاسوب الخاصة والحكومية.تطوير الب  
 عن الجيل الثالث. خدمات االنترنت المتنقمة عوًضائل توفير بدا

تعزيز أنظمة حفظ وأمن المعمومات اإللكترونية في شبكات الحاسوب 
 السمكية والبلسمكية والبطاقات الذكية.
دارة المخاطر.  أمن تقنية المعمومات وا 

 تقييم وتطوير منيجيات احتساب تكمفة خدمات االتصاالت 
 واالنترنت.

 
 
  

 استخدام نشر
 تكنولوجيا المعمومات

 تطوير التعاون بين القطاع األكاديمي الخاص والحكومي في 
 مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 دراسة احتياجات سوق العمل لمختصي تكنولوجيا المعمومات.
 تطوير العمل اإللكتروني في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة

مثل الجرائم  ا، وحل اإلشكاليات التي تواجيي)مثال: الحكومة اإللكترونية(
 .اإللكترونية

 إدارة المعرفة.
لكترونية في المؤسسات الحكومية وأثرىا عمى األداء تعزيز الرقابة اإل
 العام لمحكومة.

 
 

 بناء البرمجيات
 وتطويرىا

و الشباب في  مجال بناء البرمجيات تشجيع حاضنات األعمال التي ت وجِّ
 وتطويرىا.

وضع حمول برمجية واستخدام تقنيات النمذجة في المجاالت التطبيقية 
 .المختمفة كالصحة والبيئة والطاقة وغيرىا

التوسع في األبحاث األساسية في مجال لغات البرمجة، وبناء البرامج 
 وتطويرىا، وتقويم نوعيتيا.
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 أولويتياالمسائل البحثية حسب  الموضوع
 

 المحتوى اإللكتروني
 تطوير محركات البحث بالمغة العربية.

دارتو  .تطوير المحتوى اإللكتروني العربي وا 
تطوير مواقع التواصل االجتماعي العربية بما يتناسب مع البيئة العربية 

 .والثقافة اإلسبلمية
 
 

 التعميم اإللكتروني

 اإللكتروني، وتقنينيا لمناسبة الواقع العربي.االستفادة من أنظمة التعميم 
عمل دراسات عن مدى إمكانية إدخال التعميم اإللكتروني في الجامعات 

 العربية، بل وفي أنظمة التعميم المدرسي. 
التوسع في استخدام المختبرات االفتراضية في التعميم الجامعي، 

 وخصوًصا التطبيقي واليندسي.
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  اليندسيةمجال العموم 
 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع

 
 
 
 الصناعيةاليندسة 

 الطبيةو 

 .دراسات تطوير الصناعات الخفيفة والمتوسطة
دراسات تطوير الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، أو بعض 

 المحاصيل الزراعية  أو التراث.
 الطبية. األجيزةوصيانة توطين صناعة 
 األدوية، والمحاليل الطبية، والمستمزمات الطبية. توطين صناعة

دعم الصناعات المرتبطة بالحاسوب، والموحات اإللكترونية واألجيزة  
 الكيربائية.

 دعم وتطوير صناعة المبلبس، واألحذية، والحقائب.
 دعم دراسات الجودة لمصناعات المحمية.

 
 
 
 
 

 البديمة الطاقة
 والمتجددة

 .نظمة الطاقة الشمسيةأكفاءة  تطوير
 .وتصنيعياتطوير تكنولوجيا النظم الضوئية 

عادة تدويرىا.   تطوير طرق تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة البطاريات، وا 
 .زيادة كفاءة إنتاج الطاقة
 .تقميص استيبلك الطاقة

 .وتخزين الوقود تكنولوجيا النانو في مجال الطاقة استخدام
 .ألنظمة الحصول عمى الطاقةتقويم األثر البيئي 

 .كثر صداقة لمبيئةاألاستخدام أنظمة لمطاقة 
 .(Biomass)الطاقة الحيوية التوسع في مجال 

وتطوير الصناعات  التوسع في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي،
 المتعمقة بيما.
 واألمواج البحرية في إنتاج الطاقة. طاقة الرياحاالستفادة من 
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 اإلدارة اليندسية 

 طوير األنظمة التعاقدية )أنواع العقود ومبلئمتيا لفمسطين، وشروطت
 التعاقد، مواصفات البناء العامة والخاصة(.

 األمان وتقميل الحوادث في مشاريع البناء مع تطوير كود خاص 
 بالمنشآت المؤمنة.

 دراسات تحسين أنظمة الجودة.
 إعادة تدوير واستخدام مخمفات البناء.

 تحسين فاعمية عمميات اإلنشاء من حيث تقميل التكمفة والزمن.
 صيانة المباني العامة كالمدارس والمستشفيات.

 
 
 

 العمارة والتراث

 طيط الحضري لممدن السكانية الجديدة.التخ
 وضع حمول ألزمة اإلسكان.

 الدراسات المتعمقة بالمساحات الخضراء.
 وربطيا بنظم  الدراسات المتعمقة بتوثيق وحصر األماكن األثرية،

 المعمومات الجغرافية.
 الدراسات المتعمقة بترميم المواقع األثرية.

 
 
 

 البنية التحتيةمجال 

 دراسات التطوير الشامل لمبنية التحتية الفمسطينية.
 مواجية اآلثار المتتالية لمعدوان اإلسرائيمي عمى البنية التحتية الفمسطينية.

 التخطيط الحضري لتصريف واستغبلل مياه األمطار.
التخطيط الحضري ألحواض الصرف الصحي، ولتصريف المياه العادمة، 

 ومعالجتيا.
 دراسة أحوال الطرق الفمسطينية، والتخطيط لتطويرىا وصيانتيا.

 
 ىندسة الموانئ

 البحرية والمطارات

 سفن كبيرة( ودراسة تطوير ميناء غزة البحري )صيادين 
 وسبلمتيا البيئية، وحماية الشواطئ البحرية.  التخطيط الحضري لمموانئ

 والمتوسطة.تطوير صناعة السفن الصغيرة 
عادة تشغيمو.الدولي تطوير مطار غزة  ، وا 

  



 

 م4102 –م 4102 دليل أولويات البحث العلمي في فلسطين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

09 
 

 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 
 
 
 

 السالمة المرورية
 وىندسة المواصالت

دراسة نقاط االزدحام المروري ووضع الحمول المناسبة ليا من خبلل 
 النمذجة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية.

عبلقتيا بالتصميم اليندسي لمطرق، دراسة حوادث الطرق من حيث 
دارة السير  .وحالتيا اإلنشائية، والثقافة المرورية، وا 

 حمول لموصول إلى األمان المروري.الوضع  
 وأثرىا في الحد من حوادث السيارات. أساليب التوعية المرورية،

 الفحوصات الفنية لممركبات باستخدام الحاسوب.
 عبلقة استيبلك الوقود بأنواع المركبات.

 احتياطات السبلمة في المركبات.
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 مجال الغذاء والعموم الزراعية والبيطرية والثروة السمكية
 

 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
  
 
 

 الثروة الزراعية

 لؤلمراض.استجبلب وتطوير أصناف نباتية ذات إنتاجية عالية مقاومة 
 تطوير نظم الري االقتصادية واستعمال المياه المعالجة.

 .تطوير نظم المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية
 التوسع في صناعة المبيدات والمخصبات الزراعية.

 صناعة األسمدة العضوية من المخمفات الزراعية. فيالتوسع 
 التوسع في مجال البستنة والزراعة المنزلية.

التوسع في زراعة المنتجات الغذائية المعدة لمتصدير كالفراولة والزىور، 
 ومراقبة جودتيا.

 التوسع في مجال زراعة األماكن العامة، والطرقات، واألراضي الحكومية.
 دراسة العوامل الجوية المؤثرة عمى الزراعة، ووضع الحمول المبلئمة ليا.

 
 
 

 الثروة الحيوانية

وتطوير سبلالت حيوانية جيدة ذات إنتاجية عالية، ومقاومة استجبلب 
 .لؤلمراض

لؤلنواع المختمفة من والبدائل الغذائية التوسع في إنتاج األعبلف المناسبة 
 الحيوانات والدواجن.

أمراض الحيوانات والدواجن، وطرق الوقاية منيا، عمل دراسات مسحية عن 
 ومقاومتيا.

 الحيوانية بما يزيد اإلنتاجية، ويقمل األمراض.تطوير المزارع 
  
 
 

 الثروة السمكية

 بحرية . إنشاء برامج دراسية
 دعم األبحاث في مجال عموم البحار.

 عمل دراسات مسحية عن الثروة السمكية والبحرية في السواحل الفمسطينية.
 تطوير نظم الصيد، ودراسة مواسمو المناسبة.

دارتياتطوير الزراعة   .السمكية، ودعم الدراسات المتعمقة بإنتاجيتيا، وا 
 دعم صناعة حفظ األسماك وتعميبيا.
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 إدارة الموارد
 الطبيعية

 تطوير نظم إدارة ومراقبة اإلنتاج الزراعي والحيواني، ويشمل ذلك إنشاء
المختبرات المختصة لمكشف عن بقايا المبيدات والمخصبات في 
المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير طرق الكشف السريع في الحقل أو 

 المزرعة عن ىذه المبيدات باستخدام مجسات خاصة.
 تطوير نظم إدارة المياه والمراعي.

واليرمونات، تطوير النظم اإلرشادية في استعمال المبيدات والمخصبات 
 وكذلك طرق مراقبة اإلنتاج حرًصا عمى صحة المواطن.

 تطوير النظم اإلرشادية في مجال البستنة والزراعة المنزلية.
تطوير التشريعات المتعمقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ونظم 

 مساعدة المزارعين، والتعويضات عن األضرار.
 بمخالفة شروط اإلنتاج.تطوير التشريعات المتعمقة 

 تطوير التشريعات المتعمقة باالستيراد والتصدير لممنتجات الزراعية 
 والحيوانية، وكذلك المواد التي تدخل في اإلنتاج.

 دعم األبحاث المتعمقة بأسعار المنتجات الغذائية، ومقارنتيا بالسوق 
 العالمي.

   
 
 

 األمن الغذائي

الغذائي لمفائض من اإلنتاج الزراعي والحيواني التوسع في مجال التصنيع 
 في أوقات الذروة اإلنتاجية.

 التوسع في صناعة األلبان ومشتقاتيا.
، والحصول التوسع في تقنيات حفظ األغذية، ومراقبة الصناعة الغذائية

وغيرىا، لبلرتقاء بالميزة التنافسية  كاأليزوعمى شيادات األنظمة الحديثة 
 لممنتجات الغذائية الفمسطينية.

من ناحية الصبلحية،  ،التوسع في مراقبة األغذية المستوردة وفحصيا
 والقيمة الغذائية.
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 إدارة النظام الصحي

 النظام الصحي.تمويل 
 تطوير نظام المعمومات الصحي.

 .تحديد أولويات بناء القدرات الفنية واإلدارية لمعاممين في القطاع الصحي
 تقييم برامج التخصص، وبناء القدرات، والتعميم عن بعد.
 تقوية العبلقة بين مزودي الخدمات الصحية المختمفين.

 في المؤسسات الصحية.والرقابية تحسين النظم اإلدارية 
 
 
 
 
 

 الصحة العامة

 دراسة انتشار األمراض المعدية وأسبابيا في البيئة الفمسطينية.
كاالحتياطات  تقييم كفاءة ونجاعة األساليب الوقائية من األمراض المعدية

 الوقائية والتطعيمات وغيرىا.
الجانب تقييم البروتوكوالت التشخيصية في مجال األمراض المعدية من 

 السريري والعممي.
تقييم أساليب التعاون مع المنظمات الصحية العالمية في مجال رصد 

 األمراض المعدية وتشخيصيا وعبلجيا.
 التموث البيئي وعبلقتو باألمراض.

 أثر مخمفات الحروب واإلشعاع عمى الصحة العامة.
 أثر بعض الصناعات عمى الصحة العامة )طب الصناعات(.

 أثر استخدام اإلشعاع في إنتاج المواد الغذائية ومعالجتيا.
 طرق التخمص من النفايات الطبية والمواد المشعة.

  
 

 أمراض األسنان

دراسة انتشار أمراض األسنان المختمفة، وخصوًصا النخر السني، وطرق 
 الوقاية منيا وعبلجيا.

 المدرسية.تقويم البرامج التثقيفية وبرامج الصحة السنية 
 تقويم الطرق المستخدمة في تقويم العيوب السنية.

تقويم جودة الخدمات المقدمة في مجال الصحة السنية، مقارنة بالواقع 
 االقتصادي الفمسطيني.
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 األمراض المزمنة
 )أمراض القمب،
 والسكر والضغط

والسرطان واألمراض 
 وغيرىا(الصدرية 

تقييم انتشار األمراض المزمنة في فمسطين، ومقارنتيا بالمستوى العالمي، 
 ودراسة أسباب الزيادة عن المستوى العالمي إن وجد.

تقييم الجيود التثقيفية والوقائية من األمراض المزمنة كالتدخين والسمنة، 
 والخمول، والغذاء، والظروف النفسية والبيئية.

تشخيص وعبلج األمراض المزمنة، ومقارنتيا بالطرق تقييم طرق 
 والبروتوكوالت العالمية المعتمدة.

تقييم إدارة  خدمات العبلج والحماية لؤلمراض المزمنة )مقدمي الخدمة 
 الصحية والمصادر والبروتوكوالت والجمعيات و المستفيدين(.

 
 
 
 

 صحة األم والطفل

مجال الصحة اإلنجابية والحمل تقويم الخدمة والعبلج المقدمة في 
 والوالدة.

 تقويم أثر الصحة المدرسية في الوقاية من أمراض األطفال، ومكافحتيا.
دراسة انتشار أمراض األطفال وطرق تشخيصيا والوقاية منيا 

 وبروتوكوالت العبلج  المستخدمة.
السمنة عند و ، ودراسات فقر الدم، والطفل الدراسات المرتبطة بتغذية األم

 األطفال.
، وتأخر الحمل، واالكتشاف المبكر الدراسات المرتبطة بتنظيم األسرة

 لؤلمراض الوراثية.
 
 

 الصحة النفسية
 والعقمية

دراسة مدى انتشار األمراض النفسية، وأمراض اإلدمان، ومحاوالت 
 االنتحار.

 دراسة أثر الوضع االقتصادي واالجتماعي عمى الصحة النفسية.
تعزيز الصحة النفسية لؤلسرى والجرحى وضحايا الحروب وممارسات 

 القمع الصييونية.
 تقييم الخدمات النفسية المقدمة في المؤسسات الصحية الفمسطينية.
 تقنين أساليب القياس والتدخل المستوردة لتناسب الواقع الفمسطيني.
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 التغذية

دراسة محددات أمراض سوء التغذية، ودور المؤسسات الصحية في 
 الرعاية التغذوية.

دراسة عبلقة نوع الغذاء ببعض األمراض كالسكري والضغط وأمراض 
 القمب والسرطان.

الدراسات المرتبطة بالسمية الغذائية التراكمية الناشئة عن تراكم سموم 
 في جسم اإلنسان. المبيدات الزراعية، أو ىرمونات التسمين

 تقصي وبائيات ومعالجة األنيميا.
 الدراسات المرتبطة بالسمنة الزائدة والغذاء.

 
 

 الطرق التشخيصية

اكتشاف المؤشرات الحيوية وتثبيتيا في التشخيص، وفي التنبؤ عن سير 
 المرض.

 .ومراكز األشعةتقييم الطرق التشخيصية في المختبرات 
 بالنقل اآلمن  لمدم ومستحضراتو.األبحاث المرتبطة 

 عبلقة مسح دىنيات الجسم باألمراض األيضية والموروثة.
 تطوير وتقويم طرق التحاليل الوراثية المختمفة.

 
 

 الوراثة والبيولوجيا
 الجزيئية

التشخيص الجزيئي لؤلمراض الوراثية، وعبلقتو ببعض األمراض كسرطان 
 .الثدي والقولون والسمنة الزائدة

 أبحاث اليندسة الوراثية وتطبيقاتيا في العبلج الجيني.
 .في الطب الترميمي استخدام الخبليا الجذعية

إجراء دراسات جينية موسعة خاصة بالسكان لتحديد القابمية لئلصابة 
 ببعض األمراض الوراثية.

 الدراسات الجينية في مرحمة ما قبل الوالدة.
 

 األدوية والنباتات
 الطبية

، وتخميق المواد الخام أبحاث تطوير الصناعة الدوائية في فمسطين
 .لمصناعة الدوائية

أبحاث فصل المكونات الفعالة لمنباتات الطبية، ودراسة فاعميتيا حسب 
 قواعد األمان والسمية المتعارف عمييا.
 أبحاث فحص األدوية، والرقابة الدوائية.

 القطاع العام.نظم تمويل الدواء في مؤسسات 
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 التعميم الطبي

 دراسة التكامل البحثي بين العموم األساسية والسريرية والمجتمعية في 
 الجامعات ومراكز البحث.

تقييم استخدام البدائل الصناعية، واألجساد الحية، والنماذج المحوسبة 
 الصحي لبلستغناء كمًيا أو جزئًيا عن استخداملمتعميم الجامعي والتثقيف 

 الجثث.
 تقييم برامج التعميم عن بعد في المجال الطبي.

 تطوير مراكز لمتميز الطبي.
( evidence based medicineتقييم برامج الطب المبني عمى الدليل )

 في الممارسة الطبية.
 واألخبلقية المتعمقة بيا.القضايا الطبية المعاصرة، والجوانب الفقيية 
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 اإلدارة البيئية
 جودة البيئةو 

 تقييم األثر البيئي لممشاريع الزراعية والصناعية والعمرانية المختمفة.
وضع التشريعات البلزمة واتخاذ القرارات الضرورية لمنع التموث أو 

 والتحكم فيو. تقميمو،
 تقييم الخطط البيئية لسمطة جودة البيئة.

 تقييم دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية وتنمية البيئة الفمسطينية.
 التربية البيئية في دور رياض األطفال والتعميم قبل االبتدائي.

 اإلعبلم ودوره في نشر التوعية البيئية.
 الفمسطينية من دقتيا. تقييم شبكة اإلحداثيات

 قياس مستوى الوعي البيئي لدى طمبة المدارس والجامعات الفمسطينية.
  
 
 
  
 

 المياه

 طرق االستفادة من مياه دراسة وتقييم مصادر المياه في فمسطين، و 
 واألنيار والوديان. األمطار

 أثر تموث الخزان الجوفي عمى الصحة العامة.
 جيولوجيا الخزان الجوفي الساحمي والعميق، ونوعية مياىو، ومصادر 

 ا بالنترات.مموحتيا وتموثيا خصوصً 
 خطط توفير موارد مياه لسكان قطاع غزة.

 استخدام التقنيات الحديثة في تدوير استخدام المياه العادمة ومعالجتيا.
 وطرق مواجية  تقييم تأثير التغيرات المناخية عمى الموارد المائية،

 الجفاف.
 أبحاث فحص المياه، والتأكد من سبلمتيا لمشرب، أو لبلستعمال اآلدمي، 

 أو لمزراعة.
 األبحاث المتعمقة بإدارة الري وتوفير استيبلك المياه.

 .ىيكمة مؤسسات إدارة قطاع المياه والصرف الصحي في فمسطين
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 اليواء
  

 تحديد أماكن التموث اليوائي العالي، وأسبابو.
 تطوير طرق تقميل التموث اليوائي الناتج من المركبات وغيرىا.

 دراسة جودة اليواء في األماكن المغمقة كالمدارس والمستشفيات والمباني
 الحكومية.

 تموث اليواء بالجسيمات الصمبة، وأثره عمى النبات والحرارة.
 

 البيئـة البحرية
 تقييم أثر األنشطة الساحمية عمى البيئة البحرية.

 أثر تقدم مياه البحر نحو اليابسة والخزان الجوفي.تقييم 
 تقييم أثر الكائنات المصاحبة لماء التوازن عمى التنوع األحيائي.

 عمى البيئة البحرية. البحريتقييم أثر مخمفات السفن و الحطام 
 
 

 الصناعةالبيئة و 

 محد من انتشار المخمفات الصناعية الضارة.تطوير طرق ل
 تطوير طرق التخمص من النفايات الضارة.

أبحاث وتطبيقات ىندسة العمميات الحيوية وطرق تعظيم أنظمة تطوير 
 المعالجة الحيوية ورفع كفاءتيا.

 تطوير نظم تصريف المياه في المصانع والمختبرات والمشافي.
 
 

 النفايات الصمبة

 تقييم مخاطر مكبات النفايات الصمبة عمى السكان والبيئة.
نتاج األسمدة اإلدارة المتكاممة لمنفايات الصمبة وصواًل   إلعادة التدوير وا 

 والطاقة.
 دراسة حول النفايات الصناعية الخطرة وطرق معالجتيا.

 تقييم إدارة النفايات الطبية في مستشفيات قطاع غزة.
  
 

 تموث التربة

 تقييم أثر االعتداءات اإلسرائيمية عمى التربة.
 قياس متبقيات المبيدات في التربة الزراعية في قطاع غزة.

 تموث التربة بالمعادن الثقيمة والمطر الحمضي.
تقييم استخدامات األراضي الحالية في غزة بالمقارنة مع المخطط 

 اإلقميمي المعتمد لقطاع غزة.
نشاء خرائط مقطعية عمى أعماق مختمفة.  دراسة طبقات التربة وا 
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 التموث اإلشعاعي
دراسة التموث اإلشعاعي الناشئ عن محطات االتصاالت، وتحديد 

 المعايير السميمة واآلمنة ليذه المحطات.
 األسمحة الصييونية.دراسة التموث اإلشعاعي الناشئ عن مخمفات 

 دراسة التموث اإلشعاعي الناشئ عن المحطات النووية اإلسرائيمية القريبة.
 
 
 

 التموث الضوضائي
 والعمراني والبصري

جراءات الفعالة لمحد من الضوضاء لكل من؛ دراسة وتحديد أفضل اإل
 –نجارة  –الورش )حدادة ، مصانع الحجر )البموك(، المولدات الكيربائية

 ألمونيوم .....الخ(.
 جراءات الفعالة لمحد من الضوضاء الناتجة عندراسة وفحص وتحديد اإل

 حركة المرور.
تأثير األنشطة البشرية العمرانية عمى المساحات الخضراء، وتدميرىا 

 لمبيئة.
 عشوائية التخطيط.و المستوطنات البشرية  أثردراسة 
 .إلقاء أو تخزين النفايات أثر أماكندراسة 

 ، وطرق المرور.المدن في في اإلضاءةالتعرض لئلفراط  دراسة
 .في التموث البصريعوادم المصانع والمركبات دراسة أثر 

 
 

 
 

  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 :ا: في مجال العموم اإلنسانيةثانيً 
 مجال التعميم والعموم التربوية

 

 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
   
 
 
 

 رياض األطفال

، واقع رياض األطفال من ناحية البنية التحتية حسب المواصفات العالمية
 االرتقاء بيا.وسبل 

 الدراسات المرتبطة بتكمفة التعميم في مرحمة ما قبل المدرسة وتمويمو.
واستخدام التربية الشاممة لبلرتقاء بالعممية واقع مناىج رياض األطفال، 

 .التعميمية داخل الرياض
 برامج إعداد مربيات رياض األطفال.

المشكبلت التي تعترض الواقع اإلداري في رياض األطفال، بما في ذلك 
 واألوضاع النفسية لمعممات الرضى الوظيفي مديرة رياض األطفال، و 

 رياض األطفال.
  
 

    
 
 
 

 التعميم المدرسي

، )الحكومية والوكالة والخاصة( واقع مدارس التعميم األساسي والثانوي
 ، ويشمل ذلك المساحة،ةودرجة تأىيميا حسب المعايير العالمي

)التغذية، والتطعيم،  ، والرعاية الصحيةوالبنية التحتيةوالتجييزات، 
وعيادات األسنان والعيون المتنقمة، وجودة مياه الشرب، ودورات الصرف 

وتقييم المخاطر،  ، ومناسبتيا لذوي االحتياجات الخاصة،الصحي(
 وجودة األغذية ومناسبتيا لمفئات العمرية والجنسية. ،والوضع الصحي
، ومبلئمتيا لمواقع اا وأفقيً عموديً  المدرسية وتقويمياإعداد المناىج 

، ويشمل ذلك الدراسات المتعمقة بتدريس المغات األجنبية، الفمسطيني
، واليوية اإلنسان، والتوعية البيئية، والقضية الفمسطينيةالطفل و وحقوق 

 .والتراث العربي واإلسبلمي
والمناىج  التربوية الحديثة،برامج إعداد المعممين، ومبلئمتيا لمطرق 

وتطوير أداء المعمم في التعامل مع الفئات الطبلبية المختمفة ، المدرسية
وكذلك برامج )المبدعين، أصحاب اإلعاقات، ذوي االحتياجات الخاصة(، 

نطفاء "االحتراق" الميني ، ودراسة ظاىرة اإلالتدريب والمتابعة أثناء العمل
 التعميمية. لممعممين، وأثره عمى العممية
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 دور أولياء األمور في دعم العممية التعميمية. 

 دراسات أساسية في طرق التعميم والتعمم.
إدخال التكنولوجيا في العممية التعميمية، وكذلك في طرق االمتحانات 

 والتقويم.
 والمعممين، ودرجة الرضا الوظيفي عندىم.تواجو اإلدارة دراسة المشاكل التي 

دراسة المشاكل التي تواجو الطبلب، وأسباب التسرب المدرسي، والعزوف 
 عن الدراسة العممية، واقتراح الطرق المبلئمة لحميا.

، ويشمل ذلك معايير دراسة نظم إدارة التعميم واإلشراف عميو بشكل عام
 التعميم.الجودة، ودور أولياء األمور في نيضة 

  
 
 
 

 التعميم العالي
 والتعميم الميني

 والتقني

واقع مؤسسات التعميم العالي من حيث البنية التحتية، والتمويل، ومطابقة 
المعايير العالمية في المختبرات والمكتبات واستخدام الوسائل التكنولوجية 

 .الحديثة
، ويشمل والتقني العاليالمناىج وطرق التدريس والتقييم في مؤسسات التعميم 

ذلك أيضا الدراسات المتعمقة بالتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد، والتعميم 
 االفتراضي.
، ويشمل ذلك برامج والتقني الحوكمة في مؤسسات التعميم العالي اإلدارة و

 .إعداد المدرسين والباحثين وتدريبيم
 قياس الرضا الوظيفي لمعاممين في قطاع التعميم العالي. 

 التعميم الخاص، وبرامج التعميم الموازي )ما ليا وما عمييا(.
 وسبل تطويره.والتقني، واقع البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي 

 وعبلقتيا في التعميم العالي والتقني،  وافتتاح البرامج سياسات القبول،
 العمل.بسوق 

 .والتقني برامج خدمة المجتمع والتعميم المستمر في مؤسسات التعميم العالي
  مشاكل الطبلب والخريجين، ومدى مساىمة مؤسسات التعميم العالي

 في حميا. والتقني
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 االستفادةبرامج الدراسات العميا، وعبلقتيا بالقضايا المجتمعية، ومدى  

 منيا في حل القضايا المجتمعية الممحة.
 مستوى إتقان طمبة التعميم التقني لمميارات العممية المطموبة منيم.

 مدى تطبيق نظم الجودة واالعتماد في مؤسسات التعميم العالي والتقني.
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 والقانونية مجال الشريعة والعموم اإلسالمية
 

 البحثية حسب أولويتيا المسائل الموضوع
 
 

 التحقيق والتكشيف
 الموضوعي وقضايا

 المصطمح

% من 22تحقيق الدراسات التراثية اإلسبلمية، حيث يرى البعض أن 
 حقق بعد.التراث اإلسبلمي لم ي  

عمل كشافات موضوعية فرعية في مجاالت القرآن والتفسير، وعموم 
 الحديث، واألصول، والفقو، والفكر اإلسبلمي.

االىتمام بالدراسات المصطمحية، وتتبع المصطمحات في داللتيا وتاريخيا 
إلسبلمية، ويمكن أن تجمع  إلى معاجم فرعية في المصطمحات اوصواًل 

 الجيود بعد ذلك في )المعجم التاريخي لمحضارة اإلسبلمية(.
 

 الدراسات القرآنية
 فيم النص القرآني واالستفادة منو في ضوء مناىج التفسير المختمفة. 

 .اإلعجاز العممي في القرآن الكريم
 تحديد المفاىيم وقضايا المصطمح القرآني.

 
 

 السنة وعموم
 الحديث الشريف

 الضوابط المنيجية في الحكم عمى األحاديث والسنة.
 بين أىل الفقو وأىل الحديث. فيم نصوص السنة

 الطرق التربوية لبلستفادة من السنة في بناء الشخصية والمجتمع المسمم.
  لكل المصادر إنجاز الكشاف الموضوعي لمحديث الشريف شامبًل 

 .)المعجم المفيرس أللفاظ الحديث( ـا لتطويرً و الحديثية، 
 في بناء الموسوعات الحديثية، ونظم  التكنولوجيا الحديثةتوظيف نظم 

 التكشيف الموضوعي.
 العقيدة اإلسالمية
 واألفكار المعاصرة

 .توضيح منيج أىل السنة والجماعة )األمة الوسطية(
 مواجية المناىج واألفكار العممانية واإللحادية والتبشيرية.

 أسس الحوار مع اآلخر.
 

 التشريعات والقوانين
 
 

الشرعية وصواًل إلى تطبيق الشريعة اإلسبلمية في كافة تقنين األحكام 
 مناحي الحياة.

 حل مشاكل األحوال الشخصية في ضوء الشريعة اإلسبلمية.
 إدارة المحاكم الشرعية في ضوء النظم القضائية المعاصرة.
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 

 المعامالت المالية
 اإلسالمية

 االقتصادية. اإلسبلمي في االستثمار، وحل مشاكل المجتمعدور االقتصاد 
 المعامبلت المالية المعاصرة في ميزان الشريعة. 
 األسواق المالية وضوابطيا في الفقو اإلسبلمي.

 
 األبحاث في مجال
 أصول الفقو والفقو

 المقارن

ا في توجيو البحث إلى مزيد من التنقيح في مادة أصول الفقو، وخصوصً 
واالجتياد، ومصادر التشريع اإلضافية كالمصالح  القضايا الكبلمية

 المرسمة واالستحسان وغيرىا.
 استكمال الحمقات الناقصة أو الميممة في عمم أصول الفقو.

 األحكام الشرعية في القضايا المعاصرة.
  
 

 الخطاب الدعوي
 المعاصر

 دور الخطاب الدعوي في بناء الشخصية المؤمنة.
دور الخطاب الدعوي في ترسيخ األخبلق اإلسبلمية، وحل المشاكل 

 االجتماعية.
 دور الخطاب الدعوي في تنمية أدب الحوار وصواًل لتوحيد جيود األمة.
 دور الخطاب الدعوي في مواجية الغمو والتطرف، وترسيخ يسر اإلسبلم.

 دور الخطاب الدعوي في نشر اإلسبلم في العالم.
 توظيف تقنيات اإلعبلم والتكنولوجيا الحديثة في الخطاب الدعوي.طرق 

 
 

 التعميم الشرعي

 دراسة واقع التعميم الشرعي في فمسطين، ووضع الحمول لممشاكل التي
 تواجيو.

 إدخال التقنيات الحديثة في تعميم القرآن الكريم والسنة والعموم الشرعية.
 وكفاياتيم العممية، وأوضاعيم الوظيفية.واقع خريجي التعميم الشرعي، 

البحث العممي في العموم اإلسبلمية في ضوء اتساع مصادر التعامل مع 
 قضايا الفقو والتفسير وغيرىا.

  
 مجموعة التشريعات

 الدستورية

 الدستور الفمسطيني.
 القوانين األساسية المتعمقة باالنتخابات.

 قانون نظام المجمس التشريعي.
 القوانين القضائية.
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 مجموعة القوانين

 الجنائية
 .قانون العقوبات الفمسطيني
 .قانون االجراءات الجزائية
 قانون الجرائم االلكترونية.

 منظومة القوانين
 األمنية

 قانون الشرطة الفمسطيني.
 قانون األمن الداخمي.

 العسكرية.القوانين 
 نظومة التشريعاتم

 المالية
 

 قانون إعداد الموازنة العامة.
 القوانين الضريبية.

 قانون الرسوم الجمركية.
 القوانين المتعمقة
 بحقوق اإلنسان

 قانون الطوارئ.
 قانون الصحة العامة.

 قانون التعميم األساسي.
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 التنمية اًلقتصادية

 .في فمسطين التنمية االقتصاديةو  االستثمار سياسة ومشاريعتقييم 
 .والمتوسطة في التنمية المشاريع الصغيرةر أث

 مواجية األزمات االقتصادية مثل الحصار وآثار الحروب والبطالة.
 إلحداث تنمية مستدامة.عم الخارجي دطرق االستفادة من ال

 توجيو المشاريع االقتصادية باتجاه أولويات التنمية.
 السياسات الرقابية لمشاريع االستثمار والتنمية في فمسطين

 
 
 

 التنمية اإلدارية

دارة الموارد البشرية.  استراتيجيات تنمية رأس المال الفكري، وا 
 مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.تطبيق النظم اإلدارية الحديثة في إدارة 

 العمل اإللكتروني في المؤسسات الحكومية.
 إدارة الجودة الشاممة.

، وكفاءة المؤسسات في إدارة الدولة ومؤسساتيا والقطاع الخاصالحوكمة 
 .التشغيمية في القيام بواجباتيا

وممارسة تقييم مستويات الشفافية والنزاىة في الرقابة اإلدارية وأثرىا 
 .المسئولية االجتماعية وتقييم أخبلقيات العمل

 إدارة مؤسسات التعميم العالي والمشاكل التي تواجييا.
  
 

     
 

 اًلقتصاد

 .في فمسطين السياسات المالية والنقدية
 األسواق المالية وأثرىا في التنمية.

 العالمية.االقتصاد اإلسبلمي كبديل أو شريك لمنظم االقتصادية 
 التنمية. دفع عجمة البنوك التقميدية واإلسبلمية وأثرىا في

دارة المخاطر.  التأمين وا 
 كالعمالة فعالية البرامج الحكومية في معالجة المشاكل االقتصادية 

 .وعجز الموازنةوالبطالة، 
 دراسة نظم الحوافز والرواتب والتقاعد في القطاعين العام والخاص.

 الرقابة عمى البنوك التجارية، ويشمل ذلك درجات أمان البنوك، وتسعير 
 وربحية البنوك، وغيرىا. ومعدالت الفائدة، الخدمات المصرفية،
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
   
 
 
 

 المحاسبة

 دراسات أساسية في المحاسبة المالية والدولية واإلدارية ومحاسبة
 واإلفصاح المحاسبي، وطرق القياس، وبناء المعايير وغيرىا.التكاليف، 

 دراسات في التحميل المالي.
 البحوث المتعمقة بالمراجعة وما يتعمق بيا مثل إعداد المراجعين، وبناء 

 المعايير، ولجان المراجعة وغيرىا.
 وما يتعمق بيا من مراجعة،  المحاسبة في المؤسسات المالية اإلسبلمية،

 وتطبيق لممعايير الشرعية، وغيرىا.
 بحوث الزكاة والضريبة المتعمقة بالمحاسبة.

 واستخدام  البحوث المتعمقة بالتعميم المحاسبي، والتطوير في أثناء العمل،
 البرامج الحاسوبية في ىذا المجال.
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 والحكم السياسةالقضية الفمسطينية و  مجال 
 

 أولويتيا المسائل البحثية حسب الموضوع
 
 

 في القضيةأبحاث 
 الفمسطينية

بما في ذلك توثيق جرائم الحرب  التأريخ والتأصيل لمقضية الفمسطينية
 .اا وحديثً قديمً  الصييونية

ا في ، وخصوصً االستيطان والتغيير الجغرافي والديموغرافي في فمسطين
 القدس.

 قضية البلجئين الفمسطينيين وحقيم في العودة.
العازل، والحواجز وأثرىا عمى المجتمع الفمسطيني في الضفة الجدار 
 الغربية.

 
 

 المقاومة والحراك
 السياسي

 دراسات تقويمية لمحروب الفمسطينية اإلسرائيمية، ولممقاومة الفمسطينية.
دراسات تقويمية لمحراك السياسي الفمسطيني، بما في ذلك اتفاقات السبلم، 

الفمسطينية، وعمى مناحي الحياة اليومية لممواطن  وآثارىا عمى القضية 
 الفمسطيني.

ات االقتصادية واالجتماعية الفمسطينية مثل اتفاق يدراسات تقويمية لبلتفاق
 باريس.

 دراسات استشرافية لمحراك السياسي والمقاوم الفمسطيني.
 
 

 العالقات الدولية
 والسياسة الخارجية

 الفمسطينية
  

 

 المتحدة، ومجمس األمن، وأثرىا في القضية الفمسطينية.قرارات األمم 
أثر العبلقات الدولية الفمسطينية، والسياسة الخارجية الفمسطينية في مسيرة 

 التحرر الفمسطيني.
 أثر السياسة الخارجية الفمسطينية عمى العبلقات الفمسطينية العربية، 

 وعمى الدعم العربي لمقضية الفمسطينية.
الدولي، ولجان التحقيق والتحكيم الدولية، ومحكمة جرائم الحرب،  القانون

 وأثرىا في دعم القضية الفمسطينية.
 التكمفة االقتصادية لمتمثيل الدبموماسي الفمسطيني العالمي.
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 
 

 الحكم نظام
 واألحزاب والتنظيمات

 الفمسطينية

 لمتنظيمات الفمسطينية المختمفة.دراسات تقويمية 
أبحاث ودراسات عن النظام السياسي الفمسطيني بعد اتفاق أوسمو، وقيام 

 السمطة الوطنية الفمسطينية.
 اإلداري، وتطوير األنظمة، وتعزيز القدرات أبحاث في التطوير 

 .في مجال السياسة والحكم الفمسطينية
 دراسة التجربة الديموقراطية الفمسطينية، وأثر االنقسام الفمسطيني عمى 

 القضية الفمسطينية، والمواطن الفمسطيني. 
 
 

 العدالة والسمطة
 القضائية

 المجمس التشريعي الفمسطيني، وأثره في تطوير وصياغة التشريعات 
 والقوانين الفمسطينية.

 تطوير القوانين اإلجرائية الفمسطينية، وتطبيق مبدأ التخصص في عمل 
 القضاة والمحامين.

 تطوير الوسائل البديمة لحل النزاعات.
 تقييم وتطوير النظام القضائي الفمسطيني.

 
 
 

 األمن والمشاكل
 اًلجتماعية

 أثر المشاكل االجتماعية عمى الحالة األمنية العامة.
 وحل المشاكل االجتماعية خبلل الحروب واألزمات. توفير األمن،

 الطرق الفكرية واألمنية لمواجية التطرف واإلرىاب بكافة أشكالو.
 تقييم االستعدادات لمواجية المخاطر والكوارث كالفيضانات والزالزل 

 والحرائق الضخمة، و تسرب المواد الخطرة.
إدخال التكنولوجيا والتقنيات األمنية الحديثة لغرض مواجية الجريمة، 

 وترسيخ األمن والحفاظ عمى الجبية الداخمية. 
 دراسة وتقييم حاالت السجون ومراكز التأىيل.

دراسات في قضية العمبلء؛ من حيث الوقاية من ىذه الظاىرة، والحد من 
عادة دمج العمبلء في الحياة   العامة.خطرىا، وا 

 ، وطرق تطويرىا.واقع مؤسسات التعميم األمنيدراسة 
تقييم وتطوير برامج التأىيل والتعميم المستمر الفكرية والعممية لمكوادر 

 األمنية.
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 مجال العموم اًلجتماعية واإلنسانية
 

 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 
 
 

 المغة العربية

 تحقيق التراث األدبي ونشره.
 الدراسات النقدية والببلغية المقارنة.

 تيسير تدريس عموم النحو والصرف والعروض.
 أدب األطفال.

 .األدب العربي في عصر العولمة
 عمم المغة، وعبلقتو بتطور عمم الصوتيات.

 إشكالية تعريب تدريس التخصصات العممية، وتأليف المعاجم 
 المتخصصة.

 
 

 المغة اإلنجميزية

 الشرق في األدب اإلنجميزي.
 دراسات نقدية لئلبداع.

 نظريات الترجمة األدبية.
 طرق تدريس المغة اإلنجميزية والترجمة )التعميم عن بعد، التعميم 

 اإللكتروني، استخدام التقنيات المساعدة(.
 التحميل المغوي المقارن بين المغة العربية والمغة اإلنجميزية.

     
 

 التاريخ

، والعصر اإلسبلمي الموضوعات الحضارية المستوحاة من السيرة النبوية
 عن التاريخ اإلسبلمي. االستشرافيةوراجعة األعمال 

 دراسات في تاريخ القضية الفمسطينية، وتوثيق التاريخ الشفوي الفمسطيني.
 تاريخ المدن الفمسطينية.

 دراسات في التراث الفمسطيني.
 التحرر الوطني العالمية. دراسات في تجارب

    
 الجغرافيا

 الجغرافيا الفمسطينية )الطبيعية، والبيئية، والسكانية، والمناخية، 
 واالقتصادية، والعمرانية(.

تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية في فمسطين في المجاالت المختمفة 
 السياسية(.)البيئية، العمرانية، السكانية، اآلثار، الحدود والمشاكل 

 التوزيع الجغرافي لمخدمات الحكومية.
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
الدراسات الجغرافية المتعمقة باالستيطان اإلسرائيمي، وتوثيق الحقوق  

 الفمسطينية.
   
 
 
 

 عمم اًلجتماع
 والخدمة اًلجتماعية

 والحوار.التنشئة االجتماعية ودورىا في بناء مجتمع التعايش 
 العدالة االجتماعية وبرامج الرعاية االجتماعية والتنمية البشرية.

التنمية، المشاركة السياسية التعميم، ) والطفل واألسرةقضايا المرأة 
والمجتمعية، العنف األسري، الرعاية الصحية واإلنجابية، الحقوق 

 والسياسات والتشريعات(.
  ا )الفقر، الجيل، التطرف، اإلدمان، إلحاحً المشاكل االجتماعية األكثر 

 اإلحباط، اليجرة، السكن، التمييز بسبب الجنس(.
 المسئولية االجتماعية، وتقنيات التواصل االجتماعي.
 .والفقر التدخبلت في مجال العمل، ومعالجة مشكمة البطالة

 .اآلثار االجتماعية والنفسية لمربيع العربي، والصراعات الداخمية
 ىجرة العقول العربية.و  الخريجين تمكين الشباب، ومشاكل

 المشاكل االجتماعية والنفسية لذوي االحتياجات الخاصة.
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 والسياحة الثقافة والفنونو اإلعالم مجال 
 

 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 
 
 
 

 اإلعالم

 أثر اإلعبلم في طرح وحل المشاكل االجتماعية واالقتصادية لمشعب 
 الفمسطيني.

 اإلعبلم والوعي الوطني، وترسيخ اليوية الوطنية، وقيم التسامح.
العبلقة المتبادلة بين اإلعبلم واألحزاب، وأثرىا في استقبلل اإلعبلم، وفي 

 القضية الفمسطينية. 
دورىا في التأثير عمى الجميور، وبناء شبكات التواصل االجتماعي، و 

 اتجاىاتو الفكرية والسياسية.
 المعايير والقيم المينية لمممارسات اإلعبلمية )المسئولية القانونية 

 والتشريعات، حدود الحرية في اإلعبلم الحديث، تمويل اإلعبلم، اإلعبلم 
 (.، جرائم االتصال اإللكترونيالحزبي

 توجيو اإلعبلم. النقد الفني وأثره في
 
 
 

 الثقافة والفنون

في واقع اإلنتاج الثقافي والفني الفمسطيني في المجاالت المختمفة، وأثره 
 تنمية القيم األخبلقية، وتحقيق األىداف الوطنية الفمسطينية.

اإلنتاج الثقافي والفني الفمسطيني، وأثره في عرض القضية الفمسطينية، 
 اآلخر(.ثقافة الحوار مع وترسيخ 

 الثقافة والفن في التعميم المدرسي والجامعي.
 الثقافة والفن واالنفتاح الحذر عمى الثقافات والحضارات العالمية.

 أثر التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج الثقافي والفني.
دور وزارة الثقافة، والمؤسسات اإلعبلمية، ومؤسسات المجتمع المدني في 

 الثقافي والفني.تشجيع اإلنتاج 
  
 

 السياحة واآلثار

، ووضع قواعد بيانات الفمسطينية توثيق وصيانة المواقع السياحية واألثرية
 .رافيةغكاممة ليا باستخدام النظم اإللكترونية الحديثة، ونظم المعمومات الج

برامج تطوير وتسويق السياحة الداخمية والخارجية. )السياحة الدينية، 
 العبلجية، السياحة التكاممية(السياحة 
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 المسائل البحثية حسب أولويتيا الموضوع
 السياسات والتشريعات والقوانين الضرورية في مجال المحافظة عمى 

 اآلثار.
 مواجية التضميل الصييوني في مجال التاريخ واآلثار.

 االستثمار في القطاع الفندقي والسياحي.
 وسبل تطويرىا.واقع المتاحف الفمسطينية 

واقع برامج التعميم السياحي والتطوير الميني في مجال السياحة، وسبل 
 النيوض بو.

 استخدام الطرق العممية الحديثة في الكشف عن المواقع األثرية 
 وصيانتيا.

تطوير وتعزيز الصناعات واألنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بالسياحة 
واألطعمة، الصناعات الخشبية والبرونزية، الخرائط )المطرزات، الحمويات 

 والكروت، العروض الفنية والمسرحية، التواشيح الدينية(.
 أثر الواقع السياسي واالقتصادي عمى السياحة الداخمية والخارجية.
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ااملشتركيىاهيالوزارةااورتبيةالواوتعلينااوعتيلالوجملسااوحثثااوعلوي
الواويزارا ااملختلفةايفاهٌتقشةالوهراجعةااوذويل

 

 مكان العمل اًلسم
 .وزير التربية والتعميم العالي .معالي د. أسامة عطية المزيني
 .رئيس مجمس البحث العممي في وزارة التربية والتعميم العالي .أ. د. عادل محمد عوض اهلل
 .والجودة في وزارة التربية والتعميم العاليرئيس ىيئة االعتماد  .أ. د. ناصر إسماعيل فرحات

 يس المجمس الفمسطيني لمبحث الصحي.رئ .أ. د. محمد عيد شبير
 .نائب رئيس الجامعة اإلسبلمية لشؤون البحث العممي .أ. د. محمد موسى شبات

 وكيل وزارة التربية والتعميم العالي. د. زياد محمد ثابت 
المساعد لمشئون المالية واإلدارية في وزارة التربية الوكيل  د. أنور البرعاوي

 والتعميم العالي.
 .الوكيل المساعد لمتعميم العالي في وزارة التربية والتعميم العالي .د. محمود الجعبري

 .وكيل وزارة التخطيط .إبراىيم جابر .د
 .رئيس سمطة جودة البيئة .كنعان عبيد .م
 .سمطة المياه الفمسطينيةرئيس  .عيسى عمى النشار م.

 عميد أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا. .د. محمد المدىون 
 .مدير عام التعميم الجامعي في وزارة التربية والتعميم العالي .د.  خميل حماد

 مدير عام التعميم التقني في وزارة التربية والتعميم العالي. د. محمد ساير األعرج 
 .غزة  –الجامعة اإلسبلمية .محمد مقداد .أ . د

 .غزة –الجامعة اإلسبلمية   .أ. د. نظام محمود األشقر
 .غزة –جامعة األزىر .أ.د. أمين حمد

 .غزة –الجامعة اإلسبلمية .أ.د. أيمن ىاشم السقا
 .جامعة فمسطين .أ.د. يوسف جربوع

 غزة. – جامعة القدس المفتوحة .أ.د. زياد عمي الجرجاوي
 .جامعة األقصى .أ.د. عبد الرحيم عاشور
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 مكان العمل اًلسم
  .جامعة األمة لمتعميم المفتوح .عبد اهلل إسماعيل أبو جربوع د.

 .جامعة غزة .د. عبد الكريم نجم
 .الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية .د. نجوى فوزي صالح

 المجتمع المحمي . أ.د. معين رجب.
 دير البمح . –التقنيةكمية فمسطين   د. محمد صالح البحيصي.

 مجمس البحث العممي في وزارة التربية والتعميم العالي.  د. خالد النويري. 
 خانيونس.  –كمية العموم والتكنولوجيا  د. حسني عابدين.
 المجمس الفمسطيني لمبحث الصحي. د. باسم عايش.

 غزة . –المركز القومي لمبحوث د. أشرف أحمد الكرد.
 خانيونس. –الكمية الجامعية  لمعموم والتكنولوجيا .د. سمير راضي

  .الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية .د. سناء وفا الصايغ
 .جامعة غزة .د. محمد فؤاد السمطان
 .كمية الزيتونة لمعموم والتنمية .د. ماجد محمد الزيان
 جامعة أبو ديس )سابًقا(. أ. د. مازن الجردلي.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية أ. د. عدنان إنشاصي.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية د. يحيى السراج.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية د. عبد الرؤوف المناعمة.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية أ. د. زكريا الزميمي.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية د. ربحي بركة.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية د. باسم بشناق.

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية أ. ببلل أبو راس.
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ايفاااجمللسااوفلسطيٌياولحثثااوصثياملشتركيىاهيا
اهٌتقشةالوهراجعةااوذويل

 
 اًلسم اًلسم

 .مفيد محمد المخمبلتي .د .محمد عيد شبير . د .أ
 .فضل أكرم الشريف .د .أ .يحيى عوض عابد .د
 .محمود محمد سرداح .د .ناصر رأفت أبو شعبان .د
 .فضل نعيم نعيم .د .سعيد المقادمةمحمد  .د

 .باسم محمد عايش .د .باسم عبد الجواد أبو حمدد. 
 .أشرف عبد الرحيم أبو ميادي .د .مروان حسن أبو سعدة .د
 .بياء الدين يوسف األغا .د .خميل محمد شعيب .د
  .تحسين عبد الخالق السقا .د

 
 

األكتدمييةالواوقطتعااخلتصاااملؤسست "اوييمااوذراسيابعٌياىااملشتركيىايفا
اا")حنيااوشراكةالواوتكتهل(

 

 الجامعة اإلسالمية بغزة اليوم الدراسي مكان
 م10/2/2014الموافق  ثنيناأل  اليوم الدراسيموعد انعقاد 

 عنوان المشاركة الباحث
 .معوقات الشراكة بين البحث العممي في الجامعات والقطاع الخاص .ىالة الخزندار .د.أ
 .قراءة في آفاق التعاون بين القطاعين الخاص واألكاديمي .كمال المصري  .د
آليات تفعيل دور الجامعات والكميات الفمسطينية في تطوير مؤسسات  .فرج أبو شمالة .د 

 .القطاع الخاص بمحافظات غزة
 الممكية الفكرية ودورىا في دعم البحث العممي. .نظام األشقر . د.أ
 .االصين نموذجً  ،نحو جامعات البحث )االستثمار وآليات التسويق( .محمود عساف .د
 .)مبادرون( تجربة رائدة في مجال دعم األفكار الريادية .طارق ثابت .م
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ااويزارا الواوسلطت الواوحلذات الورشةاعولاملشتركيىايفا
ا

 الجامعة اإلسالمية بغزة مكان الورشة
 م29/8/2012الموافق  ثنيناأل  موعد انعقاد الورشة

 الحضور
 جية العمل       اًلسم    
 .الجامعة اإلسبلمية .د. شعبان العمري   

 .وزارة الزراعة .د. نبيل أبو شمالة
 .وزارة التخطيط .د. أيمن اليازوري

 .الجامعة اإلسبلمية .أ.د. ناصر فرحات
 .وزارة العمل .حسام رمضان أحمد . أ
 .وزارة األشغال .ناجي خميس اليندي أ.

 .المعموماتوتكنولوجيا  وزارة االتصاالت .م. ىاني ابراىيم مسعود
 .وزارة العمل .إيياب سعدي كحيل أ.
 .وزارة الداخمية .شعبان وليد صباح أ.

 . وزارة المالية .أ. شادي عماد الدلو
 .بمدية النصيرات .حجازي عماد القصاص أ.
 .سمطة جودة البيئة .آالء حبوش أ.
 .المرأة شئون وزارة .عماردعاء  أ.
 .بمدية بيت حانون .أميرة أبو عودة أ.
 .وزارة شئون المرأة .مؤمنة صالح الرقب أ.
 .بمدية دير البمح .اليادي حازم عبد أ.
 .وزارة األوقاف .ر المبحوحدعبدالقا أيمن أ.
 .وزارة الثقافة .الفتاح أبو زايدة عبد أ.
 .األوقافوزارة  .يوسف عمى فرحات .د
 .مصمحة مياه الساحل .أحمد عبد الحميد شاكر أ.
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 جية العمل     اًلسم   
 .وزارة الصحة .براىيم السرساويإمحمد  أ.
 .بمدية جباليا النزلة .ماىر أحمد غنيم أ.

 .الجامعة اإلسبلمية   د. يوسف إبراىيم الجيش.
 .وزارة االقتصاد .ربيع أحمد عوض أ.

 .وزارة الداخمية .د. عماد سعيد لبد
 .وزارة التربية والتعميم .اليادي نصار أحمد عبد أ.
 .وزارة الشؤون االجتماعية .اليادي نصار محمد عبد أ.

 

ااملشتركيىايفالورشةاعولاهؤسست ااجملتوعااملذًي
 

 الجامعة اإلسالمية بغزة مكان الورشة
 م22/8/2012الموافق  اًلثنين موعد انعقاد الورشة

 الحضور
 مكان العمل     اًلسم    
 .المركز القومي لمدراسات والتوثيق .الشين بوأ جمالأ. 

 .أرض اإلنسان .د. عدنان الوحيدي
 .الجامعة اإلسبلمية .د. جميل الطيراوي

 .الجامعة اإلسبلمية .د. سمير قوتو
 .الجامعة اإلسبلمية .د. أيمن السقاأ. 

 .اإلسبلميةالجامعة  .د. عبلء الدين الجماصي
 .جمعية دير البمح لتأىيل المعاقين .فداء البحيصي أ.

 .ين الفمسطينيةيجلمجموعة الييدرو  .م. رياض جنينة
 .جامعة بيرزيت/ مركز دراسات البيئة .رامي مراد أ.

 .مستشفى الوفاء لمتأىيل الطبي .د. خميس اإلسي
 .الجامعة اإلسبلمية .د. محمد مقدادأ.
 .الجامعة اإلسبلمية .بوراسأ ببلل أ.
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اوتعليناًشراثقتفةااوحثثااوعلويايفاهؤسست ااملشتركيىايفالورشةاعولا
ااوعتيلااملهٌيةالواوتقٌية

ا

 وزارة التربية والتعميم العالي مكان الورشة
 م30/9/2013الموافق  اًلثنين موعد انعقاد الورشة

 الحضور
 جية العمل     اًلسم     

 جامعة األقصى . .أ. د. محمود األستاذ
 التعميم الجامعي بوزارة التربية والتعميم  العالي.مدير عام  .د. خميل حماد

 دير البمح. –كمية فمسطين التقنية  .د. محمد البحيصي
 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية . .د. نجوى صالح
 مجمس البحث العممي . .د. خالد النويري

 خانيونس.–الكمية الجامعية لمعموم التكنولوجيا  .د. حسني عابدين
 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية. .د. تيسير الخطيب
 دير البمح. –كمية فمسطين التقنية  .د. نعيم المصري
 لمعموم األمنية. كمية العودة  .د. كمال  تربان

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات . .د. كمال المصري
 الوكالة . -كمية مجتمع تدريب غزة  أبو شمالة. د. فرج

 بوليتكنك فمسطين. .د. محمد صباح
 الوكالة. –كمية تدريب غزة  .أ. وجدي محيسن
 االتحاد العام  الصناعات الفمسطينية. .أ. محمد المنسي
 وزارة النقل و المواصبلت. .م. محمد العكشية

 وزارة االقتصاد الوطني . .م. ىاني مطر
 الوكالة. –كمية مجتمع تدريب غزة  .راتب ظاىر أ.

 الوكالة. –كمية مجتمع تدريب غزة  .أ. خالد عمى
 كمية نماء لمعموم التكنولوجيا.      .أ. ناىد أحمد

 كمية مجتمع غزة لمدراسات السياحية والتطبيقية.          .أ. محمد شعت
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