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اخلطة السنوية  جمللس البحث العلمي 

 م 5102لعام  بوزارة الرتبية والتعليم العالي
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 م 5102لعام  لس البحث العلمي بوزارة الرتبية والتعليم العاليجمل سنوية الطة اخل

 .وعالمياً  ربياً عمميزة متطورة وفاعمة  ومنافسة مراكز بحثية و  ،عمى المستوى المحمي والعربي والعالميبحث عممي متميز ذو جودة عالية ومساىمات بحثية مبتكرة  الرؤية:

المؤسسات ور دودعم وتحديد أولوياتو، وتييئة المناخ المناسب لمباحثين يسعى مجمس البحث العممي بوزارة التربية والتعميم العالي لرسم سياسات الوزارة لمبحث العممي  الرسالة:

 ونشر ثقافة البحث العممي. م األصالة واالبتكار، وترسيخ قيوتعزيزىا  العممية البحثية
 

 دهاا: األالغاياث و

  األوىل الغايت

 المجتمعيةالتنمية توجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة 

 .أولويات البحث العممي في فمسطين تطبيقاليدف األول: 

 .نتاجيةاإلو القطاعات الصناعية  اليدف الثاني: دعم الشراكة بين مؤسسات التعميم العالي و

 .نتاج براءات االختراع في مجال البحث العممي بما يخدم قطاع اإلنتاجإاليدف الثالث: تشجيع 

 .استثمار األبحاث العممية المميزة لخدمة المجتمعاليدف الرابع :  

 اليدف الخامس: تحديد مخصصات مالية لدعم المشاريع البحثية.
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  تنيالثا الغايت

 لعلمي البحث ا أنشطة تطوير جودة

 اليدف السادس: تسييل عممية تواصل الباحثين عالميًا.

 .األدلة والبيانات الضرورية لخدمة البحث العممي تطوير: سابعاليدف ال

 .: اعتماد معاير الجودة لنشاطات البحث العممي ومتابعة تطبيقيااليدف الثامن

 .العربية تطبيق أخالقيات البحث العممي لألنشطة واإلصدارات :اليدف التاسع 

 .وتميز عالمية النشر العربي ةوتطبيق معايير جود داعتما :عاشراليدف ال

    .لمبحث العمميألنشطة تخصيص جوائز سنوية  :اليدف الحادي عشر

 .نشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام :عشراليدف الثاني 

 

 ت ثالثالغايت ال

 للبحث العلمي ألنشطة تعزيز الدعم المالي

 إنشاء صندوق لمبحث العممي. :عشر لثثاال

 ايجاد مصادر تمويل لمبحث العممي.: عشر رابعال
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 م 5102الخطة التشغيلية لمجلس البحث العلمي لسنة 
 اجملتمعيتالتنميت  توجيه خمرجاث البحث العلمي خلامت الغايت األوىل  

 ذالتنفي مؤشر القياس جهة التنفيذ اطــــــــــــالنش دفــــــــــاله

 .ولويات البحث العممي في فمسطينأ تطبيق

مجمس الإنشاء بوابة إلكترونية ونقالة لدليل أولويات البحث العممي الصادر من 
 البحث العممي.

 .العممي لبحثأولويات الجنة دليل 
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

بوابة إلكترونية وجود 
 لمدليلونقالة 

 

-2113-2112ع أىم األبحاث التي تم انجازىا خالل )تغذية البوابة من خالل جم .1
 دليلال( والتي تطابق اولويات البحث العممي وتصنيفيا حسب تصنيف 2114

 لجنة دليل أولويات البحث العممي.
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

األبحاث  وتصنيف
 دليلال المنجزة من 

 

الباحثين والمؤسسات التعميمية  عدد من التقارير واإلحصاءات التي تفيدادراج 
 .ومراكز االبحاث ليتمكنوا من الحصول عمييا بطريقة دورية

 .العممي أولويات البحثلجنة دليل 
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

وجود التقارير 
 واإلحصائيات

 

دعم الشراكة بين مؤسسات التعميم العالي 
 .اإلنتاجية و والقطاعات الصناعية

تنسيق الشراكة بين مؤسسات التعميم العالي الفمسطينية و ة لدعم وضع سياس
 والقطعات المجتمعية في المجتمع.

  الئحة سياسات الدعم لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع

الخارجية لخدمة  وضع آلية الستثمار الموارد البشرية المميزة سواء المحمية أو
 .المجتمع

  آلية االستثمار علجنة البحث العممي لخدمة المجتم

   لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع متابعة تنفيذ  منحة "ابحث" ودراسة الجدوى االقتصادية والبحثية ليا

نتاج براءات االختراع في مجال البحث إتشجيع 
 .نتاجاإلالصناعة و  العممي بما يخدم مجال 

 لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع .حث العمميوالتميز في البواالبداع وضع آلية لتشجيع براءة االختراع  
آلية لتشجيع براءة 

  االختراع

  االشتراك في المسابقة لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع .والتميز في البحث العمميواالبداع براءة االختراع  مسابقات لتشجيع   طالقا
استثمار األبحاث العممية المميزة لخدمة 

 المجتمع.
 زارات والمؤسسات الفمسطينية باألبحاث العممية المتميزةتزويد الو 

 لجنة البحث العممي لخدمة المجتمع
 

  توفر االبحاث المميزة

 تحديد مخصصات مالية لدعم المشاريع البحثية
منحة وزارة التربية والتعميم العالي السنوية في لدعم أبحاث  في مجال العموم  اطالق

 اإلدارية والمالية .
حة مشروع دعم األبحاث لجنة من

 العممية
  االشتراك في المسابقة
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 نشطت البحث العلمي أتطوير جودة الغايت الثانيت  

 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشــــــــــــاط الهــــــــــدف

تسييل عممية تواصل الباحثين 
 عالمياً 

مي بحيث تحتوي ىذه البوابة عمى البحث العم ألنشطةبوابة الكترونية ونقالة لمتواصل إنشاء  .1
 –أيام دراسية  –ورشات  –غرف بث حي مباشر ومنتديات لمختمف األنشطة )مؤتمرات 

 .ندوات(

 نشطة البحث العمميألجنة تطوير 
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

وجود بوابة إلكترونية ونقالة 
 نشطة البحث العمميأل

 

جودة عالمية ألنشطة البحث العممي ليتم تعميميا لالرتقاء  دراسة بحثية تعتمد معاييرإعداد  .2
 .بأنشطة البحث العممي ولتكون شرط اساسي ألشراك أي نشاط من خالل البوابة

  توفر الدراسة البحثية لجنة تطوير أنشطة البحث العممي

مختمف اصدارات ومنشورات أنشطة البحث العممي لتسييل  ألرشفةقاعدة بيانات إعداد 
 صول ليا من خالل الباحثينالو 

  قاعدة بياناتتوفر  نشطة البحث العمميألجنة تطوير 

واالليات الالزمة لممؤسسات التعميمية  دراسة بحثية عممية لتحديد المتطمبات الموجستية  إعداد .3
والمراكز  البحثية التي ستقوم ببث االنشطة البحثية وتحديد اسعارىا وكيفية توفيرىا والتدريب 

 اييعم
  توفر الدراسة البحثية نشطة البحث العمميألجنة تطوير 

دراسة بحثية عممية لتحديد المتطمبات الموجستية واالليات الالزمة لمباحثين الذين  إعداد
سيشاركون او الذين سيحضرون االنشطة البحثية وتحديد اسعارىا وكيفية توفيرىا والتدريب 

 عمييا
  توفر الدراسة البحثية لجنة تطوير انشطة البحث العممي

دد من التقارير واإلحصاءات التي تفيد الباحثين والمؤسسات التعميمية ومراكز ع إعداد
 االبحاث ليتمكنوا من الحصول عمييا بطريقة دورية

  وجود التقارير واإلحصائيات نشطة البحث العمميألجنة تطوير 

تواصل مع المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية المحمية والعالمية  لمبدء ببث انشطتيم ال .4
 من خالل بوابة التواصل وارشفة اصداراتيم ومنشوراتيم

  وجود آلية لمتواصل نشطة البحث العمميألجنة تطوير 

  وجود آلية لمتواصل طة البحث العممينشألجنة تطوير  تفعيل اشتراكات الباحثين والتواصل معيم لمبدء بتفعيل التواصل
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 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشــــــــــــاط الهــــــــــدف

تطوير األدلة الضرورية لخدمة 
 البحث العممي

 البحث العمميتطوير أدلة لجنة  المحكمة الفمسطينية والعربية. تالمجال دليل تطوير
المحكمة  تالمجال دليل

  والعربيةالفمسطينية 

 البحث العمميتطوير أدلة لجنة  اإللكترونية الفمسطينية والعربية والدولية. تالمكتبا دليل تطوير
اإللكترونية  تالمكتبا دليل

  الفمسطينية والعربية والدولية

 البحث العمميتطوير أدلة لجنة  .دليل المراكز والجمعيات البحثية الخاصة تطوير
ت البحثية دليل المراكز والجمعيا
 الخاصة

 

  عمميةرات الؤتمدليل توصيات الم البحث العمميتطوير أدلة لجنة  عممية في مؤسسات التعميم العالي.رات الؤتمدليل توصيات الم تطوير
اعتماد معايير الجودة لنشاطات 
 البحث العممي ومتابعة تقييميا

 طبيقيا.ومتابعة ت معايير الجودة لنشاطات البحث العممي عداد دليلإ
 ير الجودة في البحثيلجنة معا

 العممي
معايير الجودة لنشاطات توفر 

 البحث العممي
 

تطبيق أخالقيات البحث العممي 
 لألنشطة واإلصدارات العربية

في األبحاث العممية  Plagiarismمنظومة برمجية لضبط وتقييم االنتحال  إنشاء
 .الصادرة بالمغة العربية

 لبحث العمميلجنة سياسات وقوانين ا
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

  توفر المنظومة

دراسة عممية بحثية لحوسبة دليل اخالقيات البحث العممي لضمان تطبيقو عمى إعداد  .1
اصدارات وانشطة البحث العممي الصادرة بالمغة العربية في المؤسسات الفمسطينية 

 والمؤسسات المشاركة
  توفر الدراسة العممي لجنة سياسات وقوانين البحث

 محوسبة لدليل أخالقيات البحث العمميمنظومة  إنشاء
 لجنة سياسات وقوانين البحث العممي
 وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات

  توفر المنظومة المحوسبة

عدد من التقارير واإلحصاءات التي تفيد الباحثين والمؤسسات التعميمية ومراكز  إعداد .2
 كنوا من الحصول عمييا بطريقة دوريةاالبحاث ليتم

 وجود التقارير واإلحصائيات لجنة سياسات وقوانين البحث العممي
 

تواصل مع المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية المحمية والعالمية  لمبدء باالستفادة ال .3
 من وتطبيق وحدة اخالقيات البحث العممي

 ية لمتواصلوجود آل لجنة سياسات وقوانين البحث العممي
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 التنفيذ مؤشر القياس جهة التنفيذ النشــــــــــــاط الهــــــــــدف

وتطبيق معايير  داعتما
وتميز عالمية النشر  ةجود

 العربي

بوابة الكترونية ونقالة لتجميع المجالت العممية المحكمة الصادرة من مختمف نشاء إ
مى مستوى فمسطين والوطن العربي المؤسسات التعميمية ومراكز االبحاث المعتمدة ع

 والعالم االسالمي والتي تصدر بالمغة العربية

 لجنة سياسات وقوانين البحث العممي
 وتكنولوجيا المعمومات وحدة الحاسوب

لتجميع وجود بوابة إلكترونية ونقالة 
 المجالت العممية المحكمة

 

حاث التي تم نشرىا في المجالت قاعدة البيانات الخاصة بالبوابة االلكترونية باألب إعداد .4
  قاعدة البيانات توفر لجنة سياسات وقوانين البحث العممي ( .2114-2113-2112العممية المحكمة ولمدة ثالث سنوات )

  ةجودة عالمي رتوفر معايي لجنة سياسات وقوانين البحث العممي معايير جودة عالمية صالحة لمتطبيق عمى االبحاث المنشورة بالمغة العربية إعداد
  ةلكترونياإلمنظومة وجود ال لجنة سياسات وقوانين البحث العممي لكترونية ونقالة لتطبيق المعايير العالمية التي تم التوصل لياإمنظومة  إنشاء

  بحاثتوفر عدد من األ لعمميلجنة سياسات وقوانين البحث ا .بحاث المنشورةتطبيق المعايير التي تم اقتراحيا وحوسبتيا عمى ما تم جمعو من األ
حصاءات واعتمادىا   توفر التصنيفات لجنة سياسات وقوانين البحث العممي استخراج عدة تصنيفات وا 

اعتماد لموحدة عالمية النشر والمجالت العممية المحكمة من وزارة التعميم العالي الفمسطيني 
سالمية عالمية مثل اتحاد الجامعا ت العربية واتحاد الجامعات ومن اتحادات عربية وا 

 االسالمية وغيرىا
  وجود وحدة لنشر المجالت لجنة سياسات وقوانين البحث العممي

تصميم عدد من التقارير واإلحصاءات التي تفيد الباحثين والمؤسسات التعميمية ومراكز 
 االبحاث ليتمكنوا من الحصول عمييا بطريقة دورية

  توفر التقارير واإلحصائيات مميلجنة سياسات وقوانين البحث الع

  انعقاد ورش العمل والدورات والمسابقات لجنة سياسات وقوانين البحث العممي .تم بناءه وتصميمو ش عمل ومسابقات لتطبيق ونشر ماور دورات و عقد 

تخصيص جوائز سنوية 
 لمبحث العمميألنشطة 

 إطالق الجائزة الجائزة لجنة السنوية ميرة التربية والتعميم العالي لمبحث العماوز جائزة طالق إ
 

 إطالق الجائزة لجنة الجائزة  ترجم كتابًا و اربح ذىباً  جائزةطالق إ

نشر ثقافة البحث العممي 
 في التعميم العام

لجنة نشر ثقافة البحث العممي في  لنشر ثقافة البحث العممي في التعميم العامعقد ورش عمل 
 العام التعميم

  العمل انعقاد ورش

لجنة نشر ثقافة البحث العممي في  تحديد اآلليات والطرق لنشر ثقافة البحث العممي في التعميم العام
 العام التعميم

  وجود اآلليات والطرق
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 للبحث العلمي ألنشطت  الغايت الثالثت  تعزيز الاعم املايل
 

 لتنفيذا مؤشر القياس جهة التنفيذ النشــــــــــــاط الهــــــــــدف

 إنشاء صندوق لمبحث العممي
  توفر الدراسة لجنة الموازنة الداعمة .دراسة بحثية عممية  لالئحة تمويل صندوق البحث العممي

ورشة عمل يتم دعوة جميع المعنيين من اصحاب القرار في عقد  
 .الوزارات والمؤسسات التعميمة لمناقشة الالئحة واعتمادىا

  وجود الالئحة المالية لجنة الموازنة الداعمة

ايجاد مصادر تمويل لمبحث 
 العممي

بوابة الكترونية ونقالة  بناء  )جمع بيانات وتحميل وتصميم واختبار(
لالئحة تمويل صندوق البحث العممي بحيث يتم تمكين الممولين 

 .والمستفيدين  من الوصول الى جميع البيانات

 لجنة الموازنة الداعمة
 لوجيا المعموماتوحدة الحاسوب وتكنو 

  وجود البوابة والنقالة اإللكترونية

ربط وحدة تمويل البحث العممي مع جميع وحدات منظومة البحث 
 العممي

  توفر وحدات الربط لجنة الموازنة الداعمة

 
 

 
 
 
 
 


