وزارة الرتبية والتعليم العالي

جملس البحث العلمي
ى

التقرورىالدنويىلمجلسىالبحثىالطلميىللطامى1024م ى
ى

ى

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

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

الحصول عمى الدرجات العميا كالماجستير والدكتوراه ،أو من شروط

الترقية العممية لألستاذ الجامعي ،كما أن البحث العممي ىو الركيزة التي يقوم عمييا تطوير الصناعات التطبيقية،

ودراسة األنشطة التربوية واإلدارية والمشكالت االجتماعية ،بل يتعدى ذلك لمعموم اإلنسانية والشرعية البحتة

ويقارنيا بغية الوصول إلى أفضل النتائج.
ويطورىا ُ
ويحققيا ُ
ُيمحصيا ُ
ومن أجل ذلك فقد أولت و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية اىتماما خاصا بالبحث العممي ،فأنشأت مجمس

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

إنجاز في مجال البحث العممي ،وكذلك من أجل السعي لتوفير الدعم المادي المطموب ألنشطة البحث العممي.

وقد قام مجمس البحث العممي في دورتو الثانية برئاسة أ .د ناصر فرحات ،وبدورتو الحالية بنشاط ممحوظ في ىذا

الشأن خالل العام 2013م ،ويقدم ىذا التقرير ممخصاً لألنشطة والفعاليات التي قام بيا المجمس.

وبيذه المناسبة البد لنا من أن نتقدم بالشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء د .إسماعيل ىنية عمى رعايتو ومشاركتو
في حفل تكريم الفائزين بجائزة و ازرة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام 2013م ،ولمعالي وزير التربية
والتعميم العالي د .أسامة المزيني عمى تقديمو كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجمس البحث العممي ليؤدي

ويحقق وأىدافو التي أُنشئ من أجميا ،ورعايتو لجائزة و ازرة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام
رسالتو ُ
2013م ،ومنحة دعم مشروع األبحاث العممية لعام 2014م.
كما نتقدم بالشكر الجزيل لرئيس مجمس البحث العممي في دورتو السابقة أ .د ناصر فرحات وألعضاء المجمس

السابقين ،وكذلك لكل من ساىم في أنشطة المجمس ولجانو ،ولموكالء المساعدون واإلدارات العامة في الو ازرة عمى
تقديميم لكل ما يحتاجو المجمس ،ولطاقم العمل في المجمس بإدارة األخ الدكتور خالد النويري.

كما نتقدم بالشكر الجزيل لكافة األخوة العاممين في اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالم بالو ازرة عمى جيودىم
في تغطية أخبار وأنشطة المجمس وخاصة قسم التعميم العالي باإلدارة .

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

فروقىإردادىالتقرورى :ى
أ.ىد.ىرادلىروضىاللهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىالمجلس ى
د.ىخالدىالنووريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىقدمىمتابطظىالبحوثىبالمجلس ى
ى
التواصلىمعىالمجلسى ى

غزة – تل اإلسالم – و ازرة التربية والتعميم العالي – الطابق األول
البريد اإللكتروني لممجمس:
Researchˍcouncil@mohe.ps
الموقع اإللكتروني للمجلس:
www.mohe.ps/research
هاتف :
4921499

-

- 8

979

النذأةى ى
خاصا بالبحث العممي وتسعى إلى رفع مستواه في مؤسسات التعميم
تولي و ازرة التربية والتعميم العالي اىتماماً
ً
العالي ومراكز األبحاث ،كما تؤمن الو ازرة بأن نيضة األوطان وتقدميا ال تكون إال بالعمم والعمماء المبدعين
والمبتكرين ،وانطالقًا من ذلك أعمنت الو ازرة عن تأسيس مجمس البحث العممي في العام 2011م ،ليكون األداة
التنفيذية لتأسيس قاعدة بحثية يسعى المجمس من خالليا لرسم سياسات الو ازرة لمبحث العممي والتطوير التقني،

ودعم نشاطات البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي ومؤسسات البحث العممي غي فمسطين.

ُيسمي معالي وزير التربية والتعميم العالي رئيس مجمس البحث العممي ،ويتبع المجمس مباشرة لمعاليو ،ويتمتع

المجمس بالشخصية االعتبارية واإلدارية الالزمة لتحقيق أىدافو والقيام بوظائفو.

الرؤوظ ى
بحث عممي متميز ذو جودة عالية ومساىمات بحثية مبتكرة عمى المستوى المحمي والعربي والعالمي ،ومراكز بحثية
وعالميا.
متطورة وفاعمة ومنافسة عر ًبيا
ً

الردالظ ى
يسعى مجمس البحث العممي بو ازرة التربية والتعميم العالي لرسم سياسات الو ازرة لمبحث العممي وتحديد أولياتو،
وتييئة المناخ المناسب لمباحثين ،ودعم دور المؤسسات العممية البحثية وتعزيزىا ،وترسيخ قيم األصالة واالبتكار

ونشر ثقافة البحث العممي.

أهدافىالمجلس ى
 .1رسم سياسات الو ازرة لمبحث العممي والتطوير التقني واستراتيجياتيما بما يمبي متطمبات التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستدامة واثراء المعرفة.
كامال في جميع المستويات والمجاالت.
 .2التنسيق بين المؤسسات العممية البحثية تنسيقًا ً
الصعد ،وبصورة خاصة تعزيز الموازنة
 .3دعم المؤسسات العممية البحثية لتحقيق أغراضيا عمى جميع ُ
الداعمة لمبحث العممي وتوزيعيا عمى المؤسسات العممية البحثية بما يتناسب مع دورىا وأدائيا في عممية

البحث العممي.
 .4تعزيز الصمة وقنوات وآليات الترابط بين المؤسسات العممية البحثية والقطاعات اإلنتاجية والخدمية العامة
والخاصة الطالبة لمبحث العممي والمستفيدة منو ،األمر الذي يساىم في تمويمو وتسويقو وربطو باحتياجات
التنمية الحالية والمستقبمية.
 .5نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام.

أرضاءىالمجلسىالجددىلطامى1024ى–ى1025مى(الدورةىالثالثظ) ى
تم تمديد أعمال رئيس وأعضاء مجمس البحث العممي لمعام  2015/ 2014م بقرار من معالي وزير التربية والتعميم

العااالي رقاام  )19لساانة  2014بتاااريخ / 29مااايو 2014 /م ،الموافااق  /30رجااب 1435 /ه ،بحيااث تكااون ماادة
عمل أعضاء المجنة حتي  /20أكتوبر 2015 /م  ،ويتشكل أعضاء المجمس من ٍ
كل من :

أعضاء مجمس البحث العممي لعام 1024 -1023م
م

االسم

المؤسسة

صفتو في المجمس

.1

أ .د .عادل محمد عوض اهلل

الجامعة اإلسالمية

رئيس مجمس البحث العممي

.2

أ.د .نظام محمود االشقر

الجامعة اإلسالمية

نائب رئيس مجمس البحث العممي

.3

أ .د .محمود سرداح

جامعة األزىر

.4

أ .د .عبد الرحيم عبد اهلل عاشور

جامعة األقصى

عضواً

.5

أ .د .زياد عمي الجرجاوي

.6

أ .د .سييل ذياب

.7

د .عبد الكريم المدىون

.8

د .عبد اهلل إسماعيل أبو جربوع

.9

د .جمال العطار

 .10د .محمد صالح البحيصي
 .11د .بياء العريني
 .12د .أشرف أحمد الكرد

عضواً

جامعة القدس المفتوحة

عضواً

جامعة فمسطين

عضواً

الكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا

عضواً

الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية

عضواً
عضواً

جامعة غزة
جامعة األمة
كمية فمسطين التقنية

عضواً
عضواً
عضواً

المركز القومي لمبحوث

 .13أ .د .معين محمد رجب

المجتمع المحمي

عضواً

 .14د .خالد عبد اهلل النويري

مجمس البحث العممي

مقرر المجمس ورئيس قسم متابعة
البحوث

ى
ى

اجتماراتىمجلسىالبحثىالطلمي ى
عقد المجمس في عام 2014م عدة اجتماعات ،ناقش فييا العديد من القضايا والتوصيات واالقتراحات التي تيدف

لتعزيز البحث العممي في مؤسسات التعميم العالي ،وربطو بحاجات المجتمع ،وتوفير الدعم المالي قدر اإلمكان

لدفع عجمة البحث العممي لألمام ،وكذلك تخصيص منح وجوائز البحث العممي التشجيعية التي ُيمكن أن تساىم
إيجابيا في ىذا االتجاه.
ً

كما تيدف اجتماعات المجمس ولجانو إلى وضع األنظمة والضوابط الالزمة ألنشطة البحث العممي في مؤسسات
التعميم العالي ومراكز البحث العممي.

جائزةىوزارةىالتربوظىوالتطلومىالطاليىالدنووظىاألولىىىلألبحاثىالطلموظىلطامى1024م ى
انطالقً اا ماان إيمااان و ازرة التربيااة والتعماايم العااالي بالاادور الريااادي الااذي تسااعى الااو ازرة لمقيااام بااو لاادعم حركااة البحااث
حرصا عمى دعم البحاث العمماي األصايل ،فقاد
العممي في الجامعات والكميات ومراكز األبحاث والو ازرات المختمفة ،و ً

قرر مجمس البحث العممي بو ازرة التربية والتعميم العالي إطالق ثالث جوائز ألفضال بحاث عمماي أو مجموعاة مان
األبح اااث تن اااقش موض ااوعاً واح ااداً) ف ااي مج اااالت العم ااوم الطبيعي ااة والتطبيقي ااة ،والعم ااوم الص ااحية والطبي ااة ،والعم ااوم

اإلنسااانية ،قيمااة كاال جااائزة خمسااة آالف دوالر ،بحيااث يأخااذ الفااائز األول فااي كاال مجااال  $2500والفااائز الثاااني
 $1500والفائز الثالث .$1000

ادير لجيااودىم ومساااىمتيم فااي تقااديم إضااافة عمميااة أو تقنيااة متميازة فااي إطااار
وتُعطااى الجااائزة لمباااحثين الفااائزين تقا ًا
منشور في مجمة عممية محكمة ذات سمعة متميزة وتصنيف عالي.
ًا
بحث عممي أصيل

احتفاال لتكريم الفائزين بجائزة و ازرة التربية والتعميم العالي لألبحاث العممية األولى
أقامت و ازرة التربية والتعميم العالي
ً

لعام 2014م ،وبمشاركة معالي وزير التربية والتعميم العالي د .أسامة المزيني ،ورئيس مجمس البحث العممي أد.
عادل عوض اهلل والباحثين الفائزين بالجائزة ،والباحثين المتقدمين لمجائزة وجميور كبير من رؤساء الجامعات

وعمداء الكميات وأعضاء من المجتمع المحمي.

حفل توزيع جائزة البحث العممي لعام 1023م

الفائزون بجائزة وزارة التربية والتعميم العالي لمبحث العممي لعام  1022م
محور العموم الطبيعية :
اسم الفائز

م

ترتيب الجوائز

.1

الجائزة األولى

وسام أحمد ياسين المدىون

.2

الجائزة الثانية

حازم رزق مصطفى دبور

.3

الجائزة الثالثة

ناجي مطمق الداىودي

التخصص

المؤسسة

كيمياء

الجامعة اإلسالمية

ىندسة معمارية

و ازرة السياحة

فيزياء

جامعة األزىر

محور العموم الصحية والطبية :
م

ترتيب الجوائز

اسم الفائز

التخصص

المؤسسة

.1

الجائزة الثالثة

محمود "محمد سفيان" سرداح

بيولوجيا طبية

جامعة األزىر

.2

الجائزة الثالثة

عبد الرؤوف عمي محمد المناعمة

أحياء دقيقة

الجامعة اإلسالمية

.3

الجائزة الثالثة

ىبة محمود عبد العزيز الشرفا

تكنولوجيا وراثية

الجامعة اإلسالمية

محور العموم اإلنسانية:
م

ترتيب الجوائز

اسم الفائز

التخصص

المؤسسة

.1

الجائزة األولى

أحمد سعيد محمد دحالن

جغرافيا بشرية

جامعة األزىر

.2

الجائزة الثانية

محمود محمد أحمد العامودي

لغة عربية

الجامعة اإلسالمية

.3

الجائزة الثالثة

محمد فؤاد محمد أبو عودة

مناىج وطرق تدريس الجامعة اإلسالمية

.4

الجائزة الثالثة مكرر)

يوسف صالح الدين نصر

الجامعة اإلسالمية

فقو إسالمي

ورشىالطملى
 .1ورذظىرملىدرمىونذرىثقافظىالبحثىالطلميىفيىالتطلومىالطامى:
عقد المجمس ورشتي عمل بعنون" ونشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام" بحضور رئيس مجمس
البحث العممي أ .د .عادل عوض اهلل ،وأعضاء لجنة نشر ثقافة البحث العممي د .نجوى صالح ود .خالد النويري

و د .رحمة عودة ،و مشاركة اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ،واإلدارة العامة لمتقنيات التربوية ،واإلدارة العامة

لمتعميم العام ،والنواب الفنيين لمدراء التربية والتعميم ،ورؤساء أقسام اإلشراف التربوي ونخبة متميزة من المشرفين

التربويين من ذوي الخبرة في المديريات.

وخرجت الورشتان بعدة توصيات منيا :

 .1وضع خطة استراتيجية لنشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام.
 .2تشكيل لجنة لمبحث في المعوقات والمشكالت التي واجيت الو ازرة في استمرار تنفيذ مشروع البحث
العممي السابق في المدارس ،والعمل عمى ايجاد الحمول ليا.

 .3التركيز عمى المادة البحثية البسيطة.

 .4التركيز عمى األنشطة البحثية البسيطة نوعا ما مع تحقيق اليدف المرجو منيا.
 .5إنشاء نوادي عممية بحثية في المدارس.

 .6إجراء المسابقات البحثية و مسابقات االبتكار العممي عمى مستوى المدارس والمديريات والو ازرة.
 .7عقد دورات تدريبية لمجموعات مختارة من المعممين لمتدريب عمى ميارات البحث العممي.

 .8تشكيل فرق بحثية في المدارس من الطمبة المبدعين ،وتدريب ىذه الفرق عمى ميارات البحث العممي.
 .9أن تشمل ثقافة البحث العممي كافة التخصصات.

.10

ايجاد طرق ووسائل جديدة لزيادة دافعية كالً من المعممين والطمبة اتجاه البحث العممي.

ورشة عمل رقم ( )1نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام

ورشة عمل رقم ( )2نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام

لجانىالمجلسى ى
قام المجمس بتشكيل جزء من لجانو عمى لعام 2014م النحو التالي :
 .1لجنة أخالقيات البحث العممي .

 .2لجنة معايير جودة لمبحث العممي .

 .3لجنة جائزة و ازرة التربية والتعميم العالي لمعام 2014م.
 .4لجنة أولويات البحث العممي.
 .5لجنة أدلة البحث العممي.

 .6لجنة نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام.

وتقوم ىذه المجان بعرض أنشطتيا بشكل دوري في اجتماعات المجمس.

أدلظىالمجلسى ى
قام المجمس بإعداد األدلة التالية والمدرجة عمى الموقع اإللكتروني لممجمس:
 .1دليل المكتبات الفمسطينية والعربية واألجنبية.

 .2دليل المجالت العممية المحكمة الفمسطينية والعربية.

 .3دليل مراكز البحث العممي والجمعيات البحثية الخاصة.

 .4دليل توصيات المؤتمرات العممية في مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية.
 .5دليل أولويات البحث العممي.

 .6دليل أخالقيات البحث العممي لمبحث العممي.

الزواراتى ى

حفل إطالق مشروع "ابحث"

زار وفد من مجمس البحث العممي بزياارة إلاى جمعياة قطار الخيرياة ، ،وذلاك لبحاث سابل التنسايق والتعااون المشاترك
في مجال البحث العممي ،و والتمييد لشراكة و ازرة الترابية والتعميم العالي مع الجمعية في إطالق مشروع "ابحث"

و تم االتفاق خالل ىذه الزياارة عماى تعزياز أوجاو التعااون والتنسايق المشاترك باين مجماس البحاث العمماي فاي و ازرة

التربية والتعميم العالي وجمعية قطر الخيرية بما يخدم التنمية المجتمعية المستدامة في قطاع غزة في كافة المجاالت

زيارة وفد من مجمس البحث العممي لجمعية قطر الخيرية

التقى وفد من مجماس البحاث العمماي ماع وفاد مشاترك مان و ازرة الصاحة والمجماس الفمساطيني لمبحاث الصاحي ،وتام
خالل المقاء بحث سبل التعاون في مجال البحث الصحي ،وأولويات البحث العممي في القطاع الصحي ،باإلضافة

إلى سبل توجيو البحوث الصحية في الجامعات الفمساطينية ،و كيفياة االساتفادة فاي القطااع الصاحي مان جاائزة و ازرة
التربية والتعميم العالي لمبحث العممي ومنحة مشروع دعم األبحاث العممية المستقبمية.

كما شارك المجمس في العديد المؤتمرات العممية وورش العمل وااليام الدراسية

ورشة عمل األولويات السكانية في قطاع غزة

