
  توصیات المؤتمر العاشر للبحث العلمي في األردن

  27/11/2021الذي عقد یوم السبت الموافقة 
  

  :التوصیات العامة

  .تعمیق دور البحث العلمي، وتحدیث أولویاته لخدمة التنمیة المستدامة في األردن   -

إلى المرحلة  نشر ثقافة البحث واالستقصاء عند الطلبة ابتداًء من التعلیم المدرسي، وصوًال   -
  .الجامعیة األولى، والدراسات العلیا

إنشاء الفرق البحثیة المتخصصة على الصعید الوطني، تستثمر اإلمكانات البحثیة في    -
  .القطاع العام والخاص واألكادیمي

بلورة إستراتیجیة صندوق دعم البحث العلمي في دعم المشروعات البحثیة العلمیة   -
  .محافظاتالتطبیقیة على مستوى ال

تحفیز االبتكار وتعزیز البیئة الریادیة لدى الشباب والتركیز على تطویر وبناء المعرفة   -
  .والمهارات الریادیة والفكر الریادي للشباب

  :توصیات المحاور

  ":المدن والحلول الذكیة"توصیات محور : أوًال

الجامعات األردنیة برامج تدریسیة على مستوى البكالوریوس أو الماجستیر في تطویر    -
  .لتواكب احتیاجات المدن الذكیة وتوفیر البنیة التحتیة الالزمة لذلك

إنشاء مركز متخصص في المدن الذكیة لیكون مرجعا للبیانات المتخصصة وتزویده   -
  .بالكوادر والبنیة التحتیة الالزمة

وبما یضمن اعتبار موضوع المدن الذكیة ضمن معاییر التطویر والتنمیة المستدامة   -
   .البلدیات واألمن العام: التشاركیة بین جمیع أصحاب العالقة، على سبیل مثال ذلك

  ":رابطة الطاقة والمیاه"توصیات محور : ثانیًا

دعم البحوث في تطبیقات استعادة الطاقة من أنظمة ضخ المیاه من خالل استخدام    -
  .RPVتوربینات صغیرة على شبكات التوزیع من 

  .على تحسین كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لقطاع المیاه التركیز  -

ومن ضمنها  (Grid flexibility)التركیز على الحلول الالزمة لمرونة شبكة الطاقة   -
  .وإعادة االستفادة منها (Energy storage)تخزین الطاقة 



  ":التقانات الحیویة واألمن الغذائي"توصیات محور : ثالثًا

البحوث العلمیة في مجاالت التقنات الحیویة إلنتاج أصناف نباتیة وسالالت حیوانیة  توجیه   -
  .جدیدة ذات إنتاجیة عالیة ومتكیفة مع التغیر المناخي وشح المیاه

  .العمل على إنشاء بنك وراثي وطني لحفظ األصول الوراثیة المحلیة  -

لبحوث العلمیة في مجاالت زیادة المخصصات المالیة من قبل الجهات المختصة لدعم ا  -
  .التقانات الحیویة واألمن الغذائي وبتشاركیة القطاع العام والخاص والجامعات

  ":المناهج الرقمیة والتعلم"توصیات محور : رابعًا

تشجیع الشركات المعنیة لتوفیر شبكات اإلنترنت للقیام بواجبها الوطني بتأمین اإلنترنت    -
معقولة، وكذلك مراعاة ظروف الطلبة المعوزین وتأمینهم  إلى المناطق النائیة وبتكلفة

بحزم إنترنت تمكنهم من متابعة التعلم االلكتروني المدمج والكامل عن بعد كلما اقتضت 
  .الضرورة

تنمیة مهنیة للمعلمین وأساتذة الجامعات في مجال تكنولوجیا المعلومات والوسائط المختلفة   -
عدهم على توظیفها في مساعدة الطلبة على تعلم ووسائل التواصل االجتماعي لتسا

  .المعارف وإتقان مهارات العصر

والمقارنات المرجعیة  (Oriented research)الدراسات والبحوث الموجهة إجراء   -
(Benchmark)  لمعرفة وتقییم فاعلیة التعلم اإللكتروني والتعلم عن ُبعد وحل المصاعب

  .والعوائق المتعلقة بتقییم التعلم عن ُبعد

  ":االبتكار والتمكین"توصیات محور : خامسًا

إیجاد صیغة تأخذ بعین االعتبار األشخاص ذوي اإلعاقة لیتمكنوا من االستفادة من العدید    -
لهم على حقهم في التعلم واالستفادة من العدید من البرامج من البرامج لتسهیل حصو

  .والتطبیقات التي ال یستطیعون االستفادة منها نتیجة عدم تهیئتها للعدید من أنواع اإلعاقة

تشجیع ریادة األعمال على مستوى المدارس من خالل زیادة البرامج الالمنهجیة التي   -
تطویر الثقافة المالیة وبناء المعرفة والمهارات  تحفز االبتكار لدى الطالب والتركیز على

الریادیة والفكر الریادي للیافعین والشباب، إیمانًا بأهمیة هذه المهارات والسلوكیات 
  .المصاحبة للفكر الریادي في نجاح الشباب في حیاتهم العملیة والمهنیة

م وأفكارهم تشجیع الشباب وطالب الجامعات بالمحافظات على المشاركة بمشاریعه  -
الریادیة وإیجاد صیغة حوافز للریادیین األردنیین على نمط الحوافز للمتمیزین الریاضیین 

  .في التنافس للدخول للجامعات

  

 


