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وبالتنظيم من صندوق دعم البحث العلمي    تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

(، حضر عميد البحث العلمي األستاذ Clarivate Analyticsواالبتكار وبالتعلون مع شركة )

الحموري ونائبه لشؤون البحث العلمي األستاذ الدكتور فيصل الخطيب ورشة عمل  الدكتور قاسم 

  - ةبعنوان : "أولويات البحث العلمي وجودتها في األردن"، والتي انعقدت في رحاب الجامعة األردني

مبنى كلية األمير حسين بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولية/ قاعة الندوات، وذلك يوم االربعاء  

 . 2019/ 18/9فق الموا

، حيث أشار بدأت الورشة بكلمة لمدير الصندوق/الدكتور محمد غيث قدم فيها نبذة عن الصندوق 

في كلمته الى توجيه االنفاق على أولويات البحث العلمي التي تغيرت مؤخرا بسبب تأثرها بالتغيرات  

، لق فرص االبداعالعالمية. ثم تطرق بشكل مختصر الى دور البحث العلمي في تحقيق النمو وخ

أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق والتي تتمثل في: دعم القطاعات، دعم طلبة  باإلضافة الى 

وأخيرا  الدراسات العليا، دعم المجالت العلمية، دعم المؤتمرات العلمية، ودعم براءات االختراع. 

 أشار الى انه تم حوسبة إجراءات الدعم بهدف التسهيل على الباحثين. 

ناحية أخرى، ركز السيد امين التريكي في كلمته على البحث العلمي في األردن واوج الدعم  ومن 

الكومي والصناعي. وقدم بعض األرقام عن منشورات بعض الجامعات وفي المجالت التي تم 

 . التركيز

التي ذكر فيها أنواع الدعم الذي يمكن للجامعات الحصول   االولىثم القى الدكتور وليد حسان كلمته ا

عليه، وهما: الدعم المعتمد على الحكومات والذي اصبح يتقلص على المستوى العالمي، والدعم  

المعتمد على القطاع الخاص، وهو التوجه الحالي. وذكر في كلمته األسباب الرئيسية البتعاد القطاع  

من اهمها االستهتار بالملكية   ية وخصوصا في الدول العربيةالخاص عن دعم المؤسسات الحكوم

الفكرية والسرية. والتي من شأنها قد تؤدي الى قضايا قانونية كما يحصل االن مع كبرى الشركات 

  العالمية.

ثم تتطرق الدكتور وليد حسان في كلمته أن معظم التصنيفات العالمية تتبنى مجموعة جزئية من  

 : معيار وهي  12  ي تشملمجموعة معايير الت

, Income5., reputations4., patents4., publications3., citations2., Teaching1.(

employer 8., industrial collaboration7., international collaboration6.

)field medals12., Nobel prizes10., faculty/student ration9., feedback 

وأشار في كلمته الى ضرورة التركيز على جودة االبحاث البحث العلمي الذي ينتج عنه خدمة،  

منتج، او براءة االختراع. ونوه الى المعايير التي تقاس فيها جودة األبحاث والتي تشمل: عدد 



وقدم معادلة تدخل في   .(Q1, Q2, Q3, Q4)وتصنيفها    االستشهادات ومعامل التأثير للمجلة

 . (QScore = 4Q1 + 3Q2 + 2Q3 + Q4ب جودة األبحاث )حسا

استعرض الدكتور وليد حسان بعض األرقام عن البحث العلمي في األردن في مختلف  ،وأخيرا

  .وليس البحوث التطبيقية التخصصات، والتي تؤشر الى ان معظمها يركز على البحوث األساسية 

 

 توصيات:ال

قاعدة البيانات للباحثين  ابالغ الباحثين في الجامعة وحثهم على ضرورة التسجيل في  .1

والتي تم انشاؤها مؤخرا. وذلك من اجل  ،الخاصة بصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار

إتاحة الفرصة للباحثين االردنيين للتشبيك  ، االستعانة بالخبراء كمقيمين للمشاريع البحثية

 .، وغيرهافيما بينهم

 

تعليمات الترقية والحوافز العلمية   المتعلقةعمل مراجعة شاملة لسياسات الجامعة    ضرورة .2

في احتساب   عامل طردي  لتشمل جودة البحث )مثال: اخذ عدد االستشهادات بعين االعتبار 

وذلك الن غالبية التصنيفات العالمية تأخذ بعين   األبحاث، ( وليس فقط عدد االبحاث  نقاط

مثال  أعاله، نجد  QScoreمعادلة الى نظر لااث. وباألخص اذا ما تم االعتبار جودة األبح

 . Q4اضعاف وزن  4لها وزن مساوي    Q1مجالت   تصنيفات انلفي بعض ا

 

مكتب نقل   )مثال: )مثال: مركز االبداع واالبتكار( ينقسم الى وحدات انشاء مركز  .3

التكنولوجيا( يعنى باألساس على تحويل مخرجات البحث العلمي الى منتج، خدمة، او  

دراسة اإلفصاحات المقدمة له لتقييم  براءة اختراع وتقديمها للقطاع الصناعي/الخاص. 

ويقوم أيضا بعقد ورش   .الخاص /الصناعي على القطاع جدتها وابتكاريتها وقابليتها للتطبيق  

ع عملية يوضع اليات جديدة من شانها تسرباإلضافة الى    في حقوق الملكية الفكرية.  توعوية

 إدارة المال والوقت، لتشكل عامل جذب للقطاع الصناعي/الخاص. 

 

 

التركيز على   دونالتي تدخل في التصنيفات العالمية  عمل مراجعة شاملة لجميع المعايير .4

 )اعاله(. 10-1وخصوصا المعايير من  منها للدخول الى تصنيف معين ئيةجز مجموعة

تبقى جزء من   باستمرار ولكنالتصنيفات العالمية تغير من معاييرها  بعض  وذلك ألن

 المجموعة الكلية. ووضع خطط واستراتيجيات للتحسين على مجموعة المعايير ككل. 

 


