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 جملس البحث العلمي بوزارة الرتبية والتعليم العالي
  ومةن الللة  1111مةن معةللي وزيةر التربية  والتعمةيم العةللي دة ألةلم  المزيشةي  ي تةم إشاةلؤب باةرارلةذم العةللي  وايعتبر مجمس البحث العممي أحد روافد وزارة التربية  والتعمةي

   وتم تاكيل مجمس البحث العممي كلآلتي:جلالت اإلشللشي  والعممي  المالتمف المالبحث العممي في فملطين في  لتطويرتطمح الوزارة 
 صفته في المجمس المسمى الوظيفي مكان العمل االسم الرقم
 رئيس مجمس البحث العممي ألتلذ دكتور في كمي  العموم  الجلمع  اإلللمي  شلصر فرحلتأةدة   ة1
 شلئب رئيس مجمس البحث العممي البحث العممي مشلق الجلمع  اإلللمي  أةدة أيمن هلام اللال  ة1
 ملتالر الوزير ملتالر وزير التربي  والتعميم العللي التربي  والتعميم العللي وزارة أةدة محمد عيد ابير  ة3
 ملتالر البحث العممي شلئب الرئيس لمائون األكلديمي  الجلمع  اإلللمي  أةدة محمد ابلت  ة4

 ملتالر البحث العممي ألتلذ دكتور في كمي  العموم اإلللمي  الجلمع  أةدة علدل عوض اهلل  ة5

 عضواً  رئيس البحث العممي كمي  فملطين التاشي  محمد صللح البحيصيدة   ة6
 عضواً  عميد الدراللت العميل والبحث العممي جلمع  األزهر أمين حمدأةدة   ة7
 عضواً  بحث العمميعميد الدراللت العميل وال جلمع  األقصى عبد الرحيم علاورأةدة   ة8

 عضواً  عميد البحث العممي جلمع  الادس المفتوح  حلن اللمواديدة أة  ة9

 عضواً  البحث العممي مشلق كمي  العموم والتكشولوجيل محمد العلالشية أ  ة11

 عضواً  عميد البحث العممي جلمع  فملطين يولف جربوعدة أة  ة11

 عضواً  ركزرئيس الم المركز الاومي لمبحوث دة أارف أحمد الكرد  ة11

 عضواً  رئيس وحدة البحث العممي الكمي  الجلمعي  لمعموم التطبياي   دة لشلء وفل الصليغ  ة13

 عضواً  عميد البحث العممي جلمع  األم  دة عبد اهلل إلملعيل أبو جربوع  ة14

 عضواً  عميد البحث العممي جلمع  غزة فؤاد اللمطلندة محمد   ة15

 عضواً  رئيس البحث العممي معموم والتشمي كمي  الزيتوش  ل دة ملجد محمد الزيلن  ة16
 لمجمس البحث العممي في وزارة التربي  والتعميم  والمجش  مكوش  من اآلتي: اإللتراتيجي وبشلء عمى رؤي  مجمس البحث العممي تم تاكيل لجش  من المجمس لوضع الالط  

   ( بتةلري  1/1113وتم إقرار هذب الالط  مةن قبةل المجمةس فةي جملةت  رقةم  ةةة  عضواً  -راضي ميرة دة ل3    عضواً  -دة أارف الكرد ة1 ئيلًل ر  - دة لشلء الصليغة 1
 مة1113/    /
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 حتليل الواقع البحثي/

 نقاط القوة:
 وجود الكلدر الباري المؤهل في المؤلللت البحثي  ومؤلللت التعميم العللية ة1
 بعض  عمى جوائز دولي  في البحث العمميةوجود إشتلج بحثي عممي في مؤلللت التعميم العللي حصل  ة2
 حصول األكلديميين في مؤلللت التعميم العللي عمى جوائز دولي  في البحث العممية ة3
 حصول بعض مؤلللت التعميم العللي عمى جوائز دولي  في البحث العممية ة4
 وجود مجلت عممي  محكم  في مؤلللت التعميم العللية ة5
 تمرات الدولي  العممي  المتالصص  في الجلمعلت والمؤلللتةعاد العديد من المؤ  ة6
 وجود أشظم  وقواشين بمل يالص الترقيلت العممي  البحثي  واالبتعلثة ة7
 وجود بعض الدعم البليط لألكلديميين لتاجيع عممي  البحث العممية ة8
 والعللمي ةمالرك  مؤلللت التعميم العللي في العديد من الاراكلت البحثي  اإلقميمي   ة9

 نقاط الضعف:
 عدم وجود ليلل  علم  لتاجيع البحث العممي في مؤلللت التعميم العللية ة1
 عدم توفر الدعم المللي لمبحث العممية ة2
 ضعف الاراكلت البحثي  بين مراكز ومؤلللت التعميم العللي والاطلعلت اإلشتلجي  المالتمف ة ة3
 لي في مجلل البحث العممي والوزارات المالتمف  ومؤلللت المجتمع المدشيةقم  التشليق بين مؤلللت التعميم العل ة4
 قم  المالتبرات واألجهزة المتادم  وملتمزملت البحث التي تالدم البلحثينة ة5
 قم  الكلدر الباري المؤهل في مؤلللت التعميم العللية ة6
 عدم وجود شظم ترقيلت وابتعلث موحدة ة7
 لعمميةعدم وضوح أولويلت البحث ا ة8
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 ضعف التثملر الموارد الباري  المميزة في البحث العممية ة9
 الفرص:

 توجي  الكلدر الباري في مجلل البحث العممي  إلجراء البحوث الاللص  بحل الماكلت التي تعلشي مشهل الاطلعلت المالتمف ة ة1
 فتح أفلق التواصل الاللرجي لمبلحثين من أجل شال المعرف ة ة2
   لتوجي  طلب الدراللت العميل لدرال  التالصصلت الشلدرة غير متوفرة في مؤلللت التعميم العلليةوضع الط  المم ة3
 مع االلتارار ورفع الحصلر يمكن التجلب كوادر أكلديمي  بحثي  من المهجر والدول الاايا ة ة4
 لن قلشون إللزام مؤلللت الاطلع العلم والاللص لدعم البحث العممية ة5
 

 التهديدات:
 عدم توفر الموازشلت الاللص  بدعم البحث العممية ة1
 عدم وضع البحث العممي في لمم األولويلت في المؤلللت األكلديمي ة ة2
 عدم وجود شظلم وآليلت لضبط أاللقيلت البحث العممية ة3
 التمرار الحصلر وتأثيرب عمى عممي  البحث العممية ة4

 

 تعليم العاليجملس البحث العلمي بوزارة الرتبية والخطة 

 ةوعللميلً  ربيلً عمميزة متطورة وفلعم   ومشلفل  ومراكز بحثي    عمى الملتوى المحمي والعربي والعللميبحث عممي متميز ذو جودة عللي  ومللهملت بحثي  مبتكرة  الرؤية:
ور دودعةةم وتحديةةد أولويلتةة   وتهيئةة  المشةةلخ المشللةةب لمبةةلحثين العممةةي  يلةةعى مجمةةس البحةةث العممةةي بةةوزارة التربيةة  والتعمةةيم العةةللي لرلةةم ليللةةلت الةةوزارة لمبحةةث الرسااالة:

 وشار ثالف  البحث العممية   وترلي  قيم األصلل  واالبتكلروتعزيزهل  المؤلللت العممي  البحثي 
 

 دهداف:األالغايات و 
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 :األولى الغلي 
 االرتالء بجودة مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي 

 الهدف األول:
 دليل لمبحث العممي في مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي  يامل المراكز البحثي   والمجلت العممي  المحكم إعداد 

 الهدف الثلشي
 وضع معليير الجودة لشالطلت البحث العممية

 

 :الثلشي  الغلي  
 شار الايم واألاللق الديشي  في مؤلللت التعميم العللي

 :الثللث الهدف
 ت البحث العمميشار ثالف  وأاللقيل

 

 :الثللث  الغلي 
 تعزيز وتطوير التعميم التاشي والمهشي ومؤلللت 

 :الرابع الهدف
 في مؤلللت التعميم التاشي والمهشيواالبتكلر دعم و شار ثالف  البحث العممي 

 
 :الرابع  الغلي 

 شار ثالف  البحث العممي في مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي  لالدم  المجتمع
 :الاللمس دفاله

 مالرك  مؤلللت التعميم العللي مع الوزارات و الاطلعلت الصشلعي  وغيرهل في مجلل البحث العممي لالدم  المجتمع
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 :الاللمل  الغلي 

 تطوير األشظم  والاواشين الضلبط  لمؤلللت التعميم العللي
 :للدسالهدف ال

 م العللي الفملطيشي  العمل عمي رلم ليلللت وقواشين البحث العممي لمؤلللت التعمي
 

 :الللدل  الغلي 
 إيجلد مصلدر لتمويل مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي 

 :الللبع الهدف
 العمل عمي توفير الموازش  الداعم  لمبحث العممي  وتوزيعيهل عمي مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي  

 
 :الللبع  الغلي 

 رفع كفليلت الكوادر الباري  العلمم  في مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي  
 :ثلمنالهدف ال

 تعزيز كفليلت الكوادر الباري  في مجلل البحث العممي في مؤلللت التعميم العللي الفملطيشي 
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 1024إلى فبراير  1023الخطة التشغيمية لمجمس البحث العممي لسنة واحدة من مارس 

 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاط دفاله
 االرتقاء بجىدة مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت

إعذاد دنيم نهبحث انعهمي في مؤسساث انتعهيم انعاني  ( أ)

 انفهسطينيت يشمم انمراكس انبحثيت  وانمجالث انعهميت انمحكمت

 

ظز وتسجيم ألسًاء انًزاكش ح .1

وأػضاء انبحج انؼهًي بانًؤسساث 

 .انتؼهيى انؼاني انفهسطيُيت

 لجش  دليل البحث العممي
 أعضلء( 3  

 تاكيل المجش 
 اعداد الالئم 

 

 وضع معايير انجىدة ننشاطاث انبحث انعهمي. ( ب)

 
دة انؼزبيت ػًم دراست ألَظًت انجى .1

 واإلسالييت وانؼانًيت.
لجش  معليير الجودة لمبحث العممي  

 أعضلء( 3 
 تاكيل المجش 
 اعداد الدرال  

 

اػذاد دنيم وطُي نًؼاييز انجىدة  .1

 نُشاطاث انبحج انؼهًي.

 

لجش  معليير الجودة لمبحث العممي  
 أعضلء( 3 

  اعداد الدليل

وضغ يؼاييز وسياساث نهًزاكش انبحخيت   .3

وإطذاراث انبحج انؼهًي وانًجالث 

 انؼهًيت انًحكًت.

 لجش  دليل البحث العممي 
 أعضلء( 3 

 لتاعداد المعليير والليلل
 اعداد الدليل

 

 

 نشر انقيم واألخالق انذينيت في مؤسساث انتعهيم انعاني
 ( نشر ثقافت وأخالقياث انبحث انعهمي)ج

 
وضغ ضىابظ ولىاَيٍ ألخاللياث  .1

 .انبحج انؼهًي
لجش  ثالف  وااللقيلت البحث 

 أعضلء( 3العممي  
 تاكيل المجش 

اعداد قلئم  الضوابط 
 والاواشين

 

لجش  ثالف  وااللقيلت البحث    .ٌ حمىق انباحخيٍوضغ ضىابظ نضًا .1
 أعضلء( 3العممي  

  اعداد قلئم  الضوابط

وضغ خطت آلنيت َشز حمافت انبحج  .3

 .انؼهًي نهتؼهيى انؼاو وانؼاني
لجش  ثالف  وااللقيلت البحث 

 أعضلء( 3العممي  

  الط  آلي  شار الثالف 

 هتعسيس وتطىير انتعهيم انتقني وانمهني ومؤسسات
( دعم و نشر ثقافت انبحث انعهمي واالبتكار في مؤسساث انتعهيم )د

 انتقني وانمهني

إشزان يؤسساث انتؼهيى انتمُي وانًهُي  .1

في يجاالث انبحج انؼهًي ودػًها في 

 .هذا انًجال

لجش  دعم وشار ثالف  البحث 
 أعضلء( 3العممي  

 تاكيل المجش 
 آلي  ااراك المؤلللت
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 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاط دفاله
نًشاريغ انبحخيت وضغ آنياث نذػى ا .1 

انتي تؼشس االبتكار في انتؼهيى انتمُي 

 .وانًهُي

لجش  دعم وشار ثالف  البحث 
 أعضلء( 3العممي  

  آلي  دعم المالريع

وضغ آنياث نُشز حمافت انبحج انؼهًي  .3

 .في يؤسساث انتؼهيى انتمُي وانًهُي
لجش  دعم وشار ثالف  البحث 

 أعضلء( 3العممي  

حث آليلت شار ثالف  الب
 العممي

 

 نشر ثقافت انبحث انعهمي في مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت نخذمت انمجتمع
انىزاراث و انقطاعاث  معمشاركت مؤسساث انتعهيم انعاني )هـ( 

 نمجتمعنخذمت اانبحث انعهمي  غيرها في مجالانصناعيت و

 

وضغ سياست نذػى انتُسيك وانشزاكت  .1

هسطيُيت بيٍ يؤسساث انتؼهيى انؼاني انف

 .وانمطاػاث انًختهفت في انًجتًغ

لجش   البحث العممي لالدم  
 أعضلء( 3المجتمع  

 تاكيل المجش 
 الئح  ليلللت الدعم

 

وضغ دنيم ألونىياث انبحج انؼهًي  .1

 سُىاث. 5 -3ويجذد كم 
لجش   البحث العممي لالدم  

 أعضلء( 3المجتمع  

دليل اولويلت البحث 
 العممي

 

َاث وبىابت انكتزوَيت إَشاء لاػذة بيا .3

نًؤسساث انؼهًيت انفهسطيُيت وانؼزبيت 

 وانؼانًيت نخذيت انبحج.

لجش   البحث العممي لالدم  
 أعضلء( 3المجتمع  

 قلعدة البيلشلت
 اطلق البواب  االلكتروشي 

 

وضغ آنيت الستخًار انًىارد انبشزيت  .4

انًًيشة سىاء انًحهيت أو انخارجيت 

 نخذيت انًجتًغ.

لبحث العممي لالدم  لجش   ا
 أعضلء( 3المجتمع  

  آلي  االلتثملر

وضغ آنياث نتشجيغ بزاءة االختزاع  .5

 .واالبذاع وانتًيش في انبحج انؼهًي
لجش   البحث العممي لالدم  

 أعضلء( 3المجتمع  

  آلي  تاجيع براءة االالتراع 

 تطىير األنظمت وانقىانين انضابطت نمؤسساث انتعهيم انعاني
م عهي رسم سياساث وقىانين انبحث انعهمي نمؤسساث انعم)و( 

 انتعهيم انعاني انفهسطينيت

وضغ لاَىٌ يهشو يؤسساث انتؼهيى  .1

انؼاني بذػى لطاع انبحج انؼهًي 

 .بتخظيض َسبت يحذدة يٍ يىاسَتها

لجش  ليلللت وقواشين البحث 
 أعضلء( 3العممي   

 تاكيل المجش 
ماترح قلشون الزام 

 المؤلللت

 

ىر ػاو نتىحيذ انحذ األدَى وضغ تظ .1

في يؤسساث انتؼهيى  االبتؼاثنُظى 

 .انؼاني انفهسطيُيت

لجش  ليلللت وقواشين البحث 
 أعضلء( 3العممي   

  ماترح شظم االبتعلث
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 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشاط دفاله
وضغ تظىر ػاو نتىحيذ انحذ األدَى  .3

نُظى انتزلياث في يؤسساث انتؼهيى 

 .انؼاني انفهسطيُيت

لجش  ليلللت وقواشين البحث 
 أعضلء( 3مي   العم

  ماترح شظم الترقيلت

 إيجاد مصادر نتمىيم مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت
انعمم عهي تىفير انمىازنت انذاعمت نهبحث انعهمي  وتىزيعيها )ز( 

 عهي مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت 

وضغ لاَىٌ يهشو يؤسساث انمطاع   .1

انؼاو وانخاص بذػى لطاع انبحج 

 .بت يحذدة يٍ يىاسَتهاانؼهًي بُس

 تاكيل المجش  أعضلء( 3لجش  الموازش  الداعم   
ماترح قلشون الزام 

 المؤلللت

 

طُذوق خاص  إلَشاءوضغ َظاو  .1

 .نذػى انبحج انؼهًي
  شظلم اشالء الصشدوق أعضلء( 3لجش  الموازش  الداعم   

وضغ آنياث  انبحج ػٍ يظادر تًىيم  .3

 .ودونيا  نهبحج انؼهًي يحهيا وإلهيًيا 
  آليلت البحث أعضلء( 3لجش  الموازش  الداعم   

 رفع كفاياث انكىادر انبشريت انعامهت في مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت
تعسيس كفاياث انكىادر انبشريت في مجال انبحث انعهمي في )ح( 

 مؤسساث انتعهيم انعاني انفهسطينيت

وضغ سياست تسًح بجهب كىادر  .1

ت يٍ انًهجز وانذول أكاديًيت بحخي

 .انشميمت

لجش  كفليلت الكوادر الباري      
 أعضلء( 3 

 تاكيل المجش 
 الئح  ليلل  جمب الكوادر

 

وضغ تظىر ػاو نتىحيذ انحذ األدَى  .1

نُظى تحفيش انكىادر انبشزيت في يجال 

انبحج انؼهًي في يؤسساث انتؼهيى 

 .انؼاني

لجش  كفليلت الكوادر الباري      
 (أعضلء 3 

  شظم تحفيز الكوادر الباري 

اَشاء لاػذة بياَاث التفاليت انشزاكت  .3

 .نًؤسساث انتؼهيى انؼاني يغ انخارد
لجش  كفليلت الكوادر الباري      

 أعضلء( 3 

  قلعدة البيلشلت

وضغ سياست آلنيت تحفيش تفؼيم  .4

اتفالياث انشزاكت نًؤسساث انتؼهيى 

 .انؼاني

      لجش  كفليلت الكوادر الباري
 أعضلء( 3 

  آلي  التحفيز

 
 
 


