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   أصبــح البحــث العلمــي واحــداً مــن المجــاالت الهامــة التــي تجعــل الــدول 
تتطــور بســرعة هائلــة، وتتغلــب علــى جميــع المشــكالت التــي تواجههــا بطــرق 
علميــة، فهــو حجــر الزاويــة فــي مســيرة تنميــة المجتمعــات، واألســاس لــكل 

الخطــط واالســتراتيجيات ومــا ينبثــق عنهــا مــن برامــج تنمويــة تطبيقيــة.
ــدم  ــي التق ــي وعظــم دوره ف ــة البحــث العلم ــدوُل أهمي ــد أدركــت ال ولق
ــح  ــث أصب ــا الحاضــر، حي ــي وقتن ــه ف ــدى الحاجــة الماســة إلي ــة ، وم والتنمي
ــة  ــن المعرف ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــول إل ــم للوص ــباق دائ ــي س ــم ف العال
الدقيقــة المثمــرة، والتحــول إلــى إقتصاديــات المعرفــة، ولــم تكــن دول الخليــج 
العربيــة بمعــزل عــن هــذه التطــورات، بــل أخــذت تســعى فــي مواجهة مشــكالتها 
إلــى اللحــاق بمــا يحــدث علــى الســاحة العالميــة، لتأخــذ منــه مــا يوافــق تعاليم 
دينهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وتتبــوأ المكانــة العاليــة بيــن الــدول، بمــا تملكــه 

مــن اإلمكانــات الماديــة والــكادر البشــري والموقــع االســتراتيجي الهــام.
وحظــي التعــاون فــي مجــاالت البحــث العلمــي والتقنــي بإهتمــام خــاص منذ 
بدايــة المســيرة المباركــة لمجلــس التعــاون بإهتمــام أصحــاب الجاللة والســمو 
قــادة دول مجلــس التعــاون ، حيــث نصــت المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي 
ــي فــي مجــاالت الصناعــة  ــة التقــدم العلمــي والتقن ــى دفــع عجل ــس عل للمجل
والتعديــن والزراعــة والثــروات المائيــة والحيوانيــة وإنشــاء مراكــز بحــوث 
ــة  ــا اإلتفاقي ــدت عليه ــداف أك ــي أه ــتركة،  وه ــاريع مش ــة مش ــة وإقام علمي
اإلقتصاديــة الموحــدة لعــام 1981م، ثــم اإلتفاقيــة اإلقتصاديــة لعــام 2001م، التــي 
نصــت علــى أن تقــوم الــدول األعضــاء بدعــم البحــث العلمــي والتقني المشــترك 
وتطويــر قاعــدة علميــة وتقنيــة ومعلوماتيــة ذاتيــة مشــتركة بإعتبارهــا مــن 

األولويــات األساســية للتنميــة.
ــدول  ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام ــعت األمان ــك س ــن ذل ــاً م وانطالق
ــم  ــي التعلي ــزة ف ــدة والمتمي ــم التجــارب الجدي ــة أه ــة، لمعرف ــج العربي الخلي
ــاً بأهميــة  العالــي والبحــث العلمــي فــي دول مجلــس التعــاون، تأكيــدا وإيمان
البحــث العلمــي، والــذي يعتبــر ميــدان خصــب ودعامــة أساســية إلقتصــاد الــدول 
وتطورهــا، وســعي دول المجلــس لتبــوء دور ريــادي لتحقيــق توجهــات أصحــاب 
الجاللــة والســمو قــادة دول مجلــس التعــاون ـ حفظهــم اهلل ـ وتلبيتــاً لتطلعــات 
ــارب  ــى التج ــوى عل ــذي يحت ــاب ال ــذا الكت ــدار ه ــم اص ــة ،  ت ــال القادم االجي
الرائــدة لــدول مجلــس التعــاون فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ــا يخــدم  ــي بم ــه البحــث العلم ــة، وتوجي ــرات العولم ــع متغي ــا يتواكــب م بم
ــة المســتدامة. والتــي تعتبــر بحــق تجــارب متميــزة وانطالقــة جديــدة  التنمي

ــة استشــرافية للمســتقبل. للحاضــر ورؤي

مقدمـــة
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البحث العلمي
 دولة اإلمارات العربية املتحدة
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اإلمارات العربية املتحدة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

نبذة عن اخلدمة:	•

انطالقــاً مــن حــرص الــوزارة علــى اإلجابــة علــى استفســارات المتعامليــن 
ــل  ــن قب ــدة م ــا المعتم ــا وبرامجه ــى به ــة الموص ــات التعليمي ــأن المؤسس بش
الــوزارة، وحفاظــاً علــى مســتقبل الطلبــة الراغبيــن فــي االلتحــاق بالدراســات 
الجامعيــة خــارج الدولــة، وحرصــاً علــى معادلــة مؤهالتهــم مــن قبــل الــوزارة 
بمــا يضمــن عــدم ضيــاع مجهوداتهــم، فقــد خصصــت الــوزارة خدمــة اإلفــادة 
عــن مؤسســة تعليميــة/ برنامــج دراســي، والتــي تخــول الطالــب الحصــول علــى 
وثيقــة رســمية مــن الــوزارة تفيــد باعتمــاد المؤسســة التعليميــة والبرنامــج 
ــت الدراســة مســتوفية لشــروط  ــي حــال كان ــه ـ ف الدراســي المستفســر عن

نظــام معادلــة الشــهادات.
خطوات سري طلب اإلفادة:	•

ــة . 1 ــن مؤسس ــادة ع ــي لإلف ــب اإللكترون ــة الطل ــل بتعبئ ــوم المتعام يق
تعليميــة/ برنامــج دراســي، وإرفــاق الوثائــق المطلوبــة.

ــات . 2 ــع المعلوم ــص بجم ــف المخت ــوم الموظ ــب يق ــتالم الطل ــد اس بع
الالزمــة عــن البرنامــج الدراســي والمؤسســة التعليميــة المــراد االلتحــاق 
بهــا، ويتضمــن اإلجــراء البحــث فــي الشــبكة العنكبوتيــة وأرشــيف اإلدارة 
ــد الدراســة. ــة، أو مراســلة الجهــات المختصــة فــي بل عــن حــاالت مماثل

ــم إصــدار . 3 ــب، يت ــات الخاصــة بالطل ــد التأكــد مــن اســتيفاء المعلوم بع
ــام  ــروط نظ ــتوفية لش ــوس المس ــوم والبكالوري ــج الدبل ــادة لبرام اإلف
معادلــة الشــهادات، إال فــي الحــاالت التــي تســتدعي عرضهــا علــى لجنــة 
معادلــة الشــهادات. ويتــم تحويــل طلبــات اإلفــادة عــن برامــج الدراســات 
ــة  ــأن التوصي ــرار بش ــاذ الق ــج واتخ ــذه البرام ــم ه ــة لتقيي ــا للجن العلي

ــا. بالدراســة مــن عدمه
يتم إصدار الرد لمقدم الطلب:. 4

الموافقــة علــى الطلــب: تــرد فــي اإلفــادة عــدد مــن الشــروط التــي  أ.   
ــة  ــان معادل ــة لضم ــاء الدراس ــا أثن ــزام به ــب االلت ــى الطال ــب عل يج
المؤهــل مســتقباًل. وهــذه الموافقــة ســارية لمــدة ســنة مــن تاريــخ 

ــا. صدوره
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عــدم الموافقــة علــى الطلــب: يذكــر فــي الــرد أســباب عــدم الموافقة  ب.   
ــة. ــة التعليمي ــي والمؤسس ــج الدراس ــي البرنام ــة ف ــى الدراس عل

ــم  ــث يت ــي، حي ــم اإللكترون ــج التعلي ــة ببرام ــارات الخاص ج. االستفس
تزويــد المتعامــل برســالة إلكترونيــة )عــدم الموافقــة علــى برنامــج 

ــية: ــج الدراس ــي( للبرام دراس
• الصادرة عن جامعات غير موصى بها للتعليم اإللكتروني.	
• الصادرة من دول غير موصى بها للتعليم اإللكتروني.	

ترســل نســخة إلكترونيــة مــن اإلفــادة علــى البريــد اإللكترونــي للمتعامل، . 5
 .)SMS( ويبلــغ بإنجــاز الطلــب عبــر خدمــة الرســائل النصيــة القصيــرة

ويمكــن للمتعامــل مراجعــة اإلدارة الســتالم أصــل اإلفــادة.
الوثائق املطلوب توفريها:	•

ترفق بالطلب الوثائق التالية:

صــورة عــن المؤهــالت الجامعيــة الســابقة )مــع ختــم التصديــق أو . 1
ــم العالــي(. ــة الصادريــن مــن وزارة التعلي صــورة المعادل

رســالة القبــول المبدئــي التــي حصــل عليهــا مقــدم الطلــب للمؤهــل . 2
المــراد دراســته.

معلومــات عــن البرنامــج الدراســي )وثائــق مــن المؤسســة التعليميــة . 3
مثــل خطــة الدراســة أو كتيــب البرنامــج(.

ضوابط وشروط اخلدمة:	•

تســتند الخدمــة إلــى الضوابــط والشــروط المنصــوص عليهــا فــي نظــام 
معادلــة الشــهادات العلميــة )القــرار الــوزاري رقــم 35 لســنة 2013(، وذلــك 

بالنســبة لالستفســارات المقدمــة باألســلوب التقليــدي )االنتظــام(.
ــم  ــد/ التعل ــن بع ــم ع ــهادات التعلي ــة ش ــة معادل ــى الئح ــتند إل ــا تس كم
اإللكترونــي )القــرار الــوزاري رقــم 212 لســنة 2013(، لالستفســارات 

ــلوب. ــذا األس ــق ه ــة وف ــة بالدراس الخاص

أوالً ـ يف جمال معادلة الشهادات
إجنازات التحول اإللكرتوني:

حرصــاً علــى تســهيل عمليــة التقديــم للخدمــات المختلفــة الخاصــة بــإدارة 
معادلــة الشــهادات، وســهولة الوصــول لهــذه الخدمــات، قامــت الــوزارة بتفعيــل 
التحــول اإللكترونــي فــي الخدمــات التــي تقدمهــا، وذلــك علــى النحــو المبيــن 

أدنــاه:
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• أوالـ خدمة معادلة الشهادات:	
   ـ الهــدف مــن الخدمــة: معادلــة وتقييــم المؤهــالت الصــادرة مــن خــارج 
ــة  ــة اإلمــارات، ومقارنتهــا مــع اإلطــار الوطنــي للمؤهــالت بالدول دول

والمعاييــر المتعــارف عليهــا أكاديميــاً.
   ـ أهم التطورات في الخدمة:

• ــن 	 ــن م ــهادات للمبتعثي ــة الش ــي لمعادل ــط اإللكترون  مشــروع الرب
ــة: ــي الدول ــات األخــرى ف ــوزارة والجه ــل ال قب

ــي  ــط اإللكترون ــروع الرب ــهادات مش ــة الش ــت إدارة معادل      أطلق
ــهادات. ــق الش ــة وتصدي ــة معادل لعملي

• تقليل زمن خدمة معادلة الشهادات:	

ــادرات  ــة الشــهادات المب ــت إدارة معادل ــام 2012م تبن ــن الع ــاراً م      اعتب
ــة: التالي

• مبادرة الملفات السريعة )الدرجة الجامعية األولى وما دونها(:	
• ــادرة اإلدارة الخاصــة بخفــض زمــن الخدمــة لشــهادات الماجســتير 	 مب

ودبلومــات الدراســات العليــا الصــادرة عــن مؤسســات حكوميــة عربيــة 
ــاج مراســلة. ــات وال تحت ــة المتطلب ــا كاف ــرة به متوف

• ــن 	 ــهادات م ــة الش ــة معادل ــالت للجن ــل المعام ــى تحوي ــل عل ــدأ العم ب
خــالل برنامــج إلكترونــي )برنامــج القــادة(، ويتــم الــرد عبــر النظــام 
اإللكترونــي مــن قبــل العضــو المختــص، دون الحاجــة لعقــد اجتمــاع 
فعلــي إال فــي الحــاالت التــي بهــا مالحظــات وعنــد دراســة موضوعــات 

جديــدة أو التعديــل علــى النظــام.
• ثانياً ـ خدمة تصديق الشهادات:	

ــادرة  ــق الص ــالت والوثائ ــى المؤه ــق عل ــة: التصدي ــن الخدم ــدف م ـ اله
عــن مؤسســات التعليــم العالــي الخــاص المرخصــة مــن قبــل الــوزارة 

ــدة. ــة المعتم ــا األكاديمي ــة وبرامجه داخــل الدول
ـ أهم التطورات في الخدمة:

•  تطوير شــرحية ذكية للشــهادات الصادرة من مؤسســات التعليم العالي اخلاص املعتمد داخل 	
الدولة:

ــة  ــركات المتخصص ــدى الش ــع إح ــاون م ــوزارة بالتع ــت ال      قام
ــة  ــات الخاص ــة المعلوم ــم كاف ــة تض ــريحة إلكتروني ــر ش بتطوي
بالطالــب والشــهادة الصــادرة عــن مؤسســات التعليــم العالــي الخــاص 
ــود  ــي الموج ــارئ اآلل ــالل الق ــن خ ــة، وم ــل الدول ــدة داخ المعتم
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ــة  ــن صح ــد م ــريحة والتأك ــذه الش ــراءة ه ــم ق ــوزارة، تت ــي ال ف
المعلومــات الــواردة فــي الوثائــق، وبالتالــي يســهل ويســرع فتــرة 
ــل  ــة تحمي ــر بإمكاني ــذا التطوي ــز ه ــا يتمي ــق. كم ــاز التصدي إنج
الوثائــق مباشــرة بمجــرد قــراءة الشــريحة عبــر النظــام اإللكتروني 

ــر. ــع التزوي ــق الشــهادات ويمن لتصدي
• ثالثاً ـ خدمة طلب )اإلفادة عن مؤسسة  تعليمية/ برنامج دراسي(:	

   ـ اهلــدف مــن اخلدمــة: تهــدف إلــى إصدار إفــادة باعتمــاد المؤسســات التعليمية 
والبرامــج الدراســية للطلبــة الراغبيــن فــي االلتحــاق بالدراســة 
الجامعيــة خــارج دولــة اإلمــارات، ذلــك بمــا يضمــن اعتمــاد ومعادلــة 

ــاً. ــذه المؤهــالت الحق ه
   ـ مميزات اخلدمة: 

• الخدمــة إلكترونيــة بشــكل كامــل )%100( بــدءاً من تقديــم الطلب 	
اإللكترونــي، وانتهــاًء باســتالم القرار عبــر البريــد اإللكتروني.

• الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع.	
   ـ أهم التطورات يف اخلدمة:

• ــر 	 ــواردة عب ــن االستفســارات ال ــدد م ــى ع ــي عل ــرد اآلل ــق ال  تطبي
ــة: الخدم

ــية،  ــات القياس ــى الطلب ــل عل ــاز العم ــرعة إنج ــى س ــاً عل      حرص
فقــد قامــت الــوزارة بتفعيــل الــرد اآللــي علــى بعــض االستفســارات 

التــي تنطبــق عليهــا الحــاالت الموضحــة أدنــاه.
• ــم 	 ــث يت ــي، حي ــم اإللكترون ــج التعلي ــة ببرام ــارات الخاص االستفس

ــية: ــج الدراس ــة للبرام ــالة إلكتروني ــل برس ــد المتعام تزوي
• الصادرة عن جامعات غير موصى بها للتعليم اإللكتروني.	
• الصادرة من دول غير موصى بها للتعليم اإللكتروني.	

• االستفســارات المتعلقــة بدرجــة البكالوريــوس التــي تمنحهــا جامعات 	
موصــى بهــا من قبــل الــوزارة:

ــى  ــة عل ــة )الموافق ــالة إلكتروني ــل برس ــد المتعام ــم تزوي      ويت
ــة الموصــى بهــا  برنامــج دراســي( فــي إحــدى المؤسســات التعليمي
مــن قبــل الــوزارة. ويقتصــر الــرد اآللــي علــى برامــج البكالوريوس 

بأســلوب االنتظــام الكلــي كونهــا قياســية.
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• رابعاً ـ خدمة طلب )شهادة ملن يهمه األمر بشأن اعتماد مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة(:	

   ـ اهلــدف مــن اخلدمــة: تهــدف إلــى تزويــد الطالــب برســالة رســمية تفيــد 
ــث  ــص، حي ــة والتخص ــة والدرج ــة التعليمي ــوزارة للمؤسس ــاد ال باعتم
يتــم إصــدار شــهادة )لمــن يهمــه األمــر( حول مــدى اعتمــاد المؤسســات 
التعليميــة الخاصــة بالدولــة باإلضافــة إلــى مــدى اعتمــاد التخصصــات 

التــي يتــم االستفســار عنهــا.
   ـ مميزات اخلدمة: 

• الخدمة إلكترونية %100 ومتوفرة على مدار الـ 24 ساعة.	
• ــات 	 ــى قاعــدة بيان ــي عل ــرد اآلل ــي ال ــي ف يســتند النظــام اإللكترون

إلكترونيــة متكاملــة تضم أســماء الجامعــات والدرجــات والتخصصات 
التــي تطرحهــا.

• يتــم إرســال اإلفــادة )شــهادة لمــن يهمــه األمــر( آليــاً مــن النظــام 	
ــائل  ــر الرس ــل وعب ــي للمتعام ــد اإللكترون ــى البري ــي عل اإللكترون

.SMS ــرة ــة القصي النصي
• متوسط زمن الخدمة: 3 دقائق دون تدخل العنصر البشري.	

  ـ إجنازات أخرى: 
• اعتمــاد الئحــة لمعادلــة الشــهادات الصــادرة مــن الخــارج والتــي تــم 	

دراســتها بأســلوب التعلــم اإللكترونــي التفاعلــي:

ـ إدارة البحث العلمي

هــدف إدارة البحــث العلمــي: تعزيــز قــدرات البحــث العلمــي والتطويــر واالبتــكار وفق 
معاييــر تنافســية عاليــة المســتوى.

مبادرات البحث العلمي:

تمويل البحوث العلمية على أساس تنافسي.. 1

تعزيز القدرات وبناء الشراكات في مجال البحث العلمي.. 2

إجنازات البحث العلمي:

يف جمال تطوير برامج البحث العلمي على أساس تنافسي وفق املعايري الدولية:

• دعــم وتقييــم المنــح البحثيــة للباحثيــن فــي الجامعــات ومنــح البحــوث 	
التعاونيــة مــا بيــن الباحثيــن فــي الجامعــات وقطــاع الصناعــة العــام.
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• ــي 	 ــن ف ــي لإلماراتيي ــز تشــجيع البحــث العلم ــح وجوائ ــم من ــم وتقيي دع
ــام. ــات لع الجامع

يف جمال تشجيع ودعم االبتكار واإلبداع ومحاية حقوق امللكية الفكرية:

• ــي 	 ــن ف ــن الباحثي ــراع م ــراءات االخت ــجيل ب ــات تس ــم طلب ــم وتقيي دع
ــام. ــدول لع ــات ال جامع

• اإلعــالن عــن إطــالق المنــح والجوائــز البحثيــة ومنــح تســجيل بــراءات 	
ــام. االختراعــات للع

• عقــد ورشــة عمــل نقــل التكنولوجيــا )الــوزارة وجامعــة اإلمــارات العربيــة 	
المتحدة(.

• إطالق جائزة رواد االبتكار.	
• بدء اإلجراءات إلنشاء المكتبة الرقمية الخاصة بالبحوث العلمية.	
• التنسيق واإلشراف على ملتقى تنظيم سياسات البحث العلمي.	

جائزة رواد االبتكار لطلبة الدراسات اجلامعية والعليا اإلماراتيني

ــة 	• ــجيع الطلب ــاًل لتش ــزاً فاع ــون حاف ــكار لتك ــزة رواد االبت ــالق جائ ــم إط ث
ــكار. ــي واالبت ــث العلم ــى البح ــن عل اإلماراتيي

وتهــدف الجائــزة إلــى تعزيــز روح االبتــكار والبحــث لــدى طلبــة الدراســات 	•
ــى  ــجيعهم عل ــم وتش ــن منه ــم المبتكري ــن ودع ــا اإلماراتيي ــة والعلي الجامعي
المســاهمة الفعالــة فــي بنــاء اقتصــاد معرفــي تنافســي لدولــة اإلمــارات. كمــا 
تهــدف الجائــزة أيضــاً إلــى ترجمــة البحــوث واألفــكار العلميــة للطلبــة إلــى 
مشــاريع ابتكاريــة قابلــة للتطبيــق وتحقيــق المســاهمة الفاعلــة فــي تحقيــق 

التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للدولــة.
وتنقســم الجائــزة إلــى قســمين رئيســيين وهمــا: جائــزة أفضــل ابتــكار علمــي 	•

ــزة أفضــل بحــث  ــر. وتشــتمل جائ ــزة أفضــل بحــث مبتك وتكنولوجــي وجائ
مبتكــر علــى ثالثــة مجــاالت تخصصيــة وهــي جائــزة أفضــل بحــث مبتكــر 
للتخصصــات العلميــة والهندســية وجائــزة أفضــل بحــث مبتكــر للتخصصــات 
الطبيــة والعلــوم الصحيــة وجائــزة أفضل بحــث مبتكــر للتخصصات اإلنســانية 

واالجتماعيــة.
ــات مــن 	• ــع فئ ــى أرب ــكار علمــي وتكنولوجــي عل ــزة أفضــل ابت وتشــتمل جائ

الجوائــز هــي جائــزة فئــة طلبــة الدراســات الجامعيــة خــارج الدولــة، وجائزة 
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فئــة طلبــة الدراســات العليــا خــارج الدولــة، وجائــزة فئــة طلبــة الدراســات 
ــدة  ــاص المعتم ــي والخ ــي الحكوم ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــة ف الجامعي
داخــل الدولــة، وجائــزة فئــة طلبــة الدراســات العليــا فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي الحكومــي والخــاص المعتمــدة داخــل الدولــة. كمــا تشــتمل جائــزة 
أفضــل بحــث مبتكــر أيضــاً علــى نفــس الفئــات األربــع الســابقة الذكــر لــكل 
مجــال مــن المجــاالت التخصصيــة لهــذه الجائــزة وهــي التخصصــات العلميــة 
والهندســية، والتخصصــات الطبيــة والعلــوم الصحيــة، والتخصصــات اإلنســانية 

واالجتماعيــة.

االعتماد األكادميي:
حصلــت مفوضيــة االعتمــاد األكاديمــي بالــوزارة علــى االعتمــاد األكاديمــي 
مــن قبــل الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي. ومنــح 
ذلــك االعتمــاد يتــم مــن قبــل الشــبكة الدوليــة لهيئــات ضمــان الجــودة فــي 
التعليــم العالــي بنــاًء علــى تقييــم خارجــي للمعاييــر والسياســات واإلجــراءات 
ــي  ــدة ف ــات الجي ــر والممارس ــع المعايي ــا تنســق م ــة وأنه ــا الهيئ ــي تطبقه الت
ــاد األكاديمــي  ــة االعتم ــر هيئ ــام 2015م تعتب ــة ع ــى بداي هــذا المجــال. وحت
بالــوزارة الهيئــة الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط والعالــم العربــي التــي 

حصلــت علــى هــذا اإلنجــاز.
ــس إدارة  ــة مجل ــي لعضوي ــاد األكاديم ــة االعتم ــر مفوضي ــاب مدي انتخ

ــي. ــم العال ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــات ضم ــة لهيئ ــبكة الدولي الش

تطوير مناهج االبتكار وريادة األعمال:

• تــم توقيــع اتفاقيــة التعــاون بيــن مركــز ســتانفورد للتطويــر المهنــي 	
التابــع لجامعــة ليلنــد ســتانفورد جونيــور ووزارة التعليــم العالــي 
ــن  ــي يســعى م ــة المتحــدة الت ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول والبحــث العلم
خاللهــا الطرفــان للتعــاون فــي تنميــة الطــالب المســجلين فــي مؤسســات 
ــم  ــن وزارة التعلي ــة م ــة المرخص ــة والخاص ــي الحكومي ــم العال التعلي
العالــي والبحــث العلمــي مــن خــالل مركــز ســتانفورد للتطويــر المهنــي 
وبرنامــج المشــروعات التكنولوجيــة مــن ســتانفورد »إس تــي فــي 
ــل  ــذي يعم ــتانفورد ال ــة س ــة بجامع ــة الهندس ــع لكلي ــي« )STVP( التاب ب
علــى توفيــر محتــوى برنامــج تعليمــي يتألــف مــن مكونــات عــدة لدعــم 
المبــادرات التعليميــة فــي الــوزارة لتعزيــز االبتــكار وريــادة األعمــال فــي 

ــة. ــي الدول ــي ف ــم العال ــات التعلي مؤسس
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البعثات والعالقات الثقافية اخلارجية:

• أعــدت الــوزارة بوابــة الطالــب المبتعــث، والــذي يســتطيع الطالــب تقديــم 	
طلبــه لالبتعــاث مــن خاللهــا، كمــا يســتطيع متابعــة كل متطلباتــه مــن 
خــالل هــذه البوابــة حتــى التخــرج، بــل وستســتمر حتــى بعــد التخــرج 
ــا  ــة مم ــة والوظيفي ــورات األكاديمي ــة التط ــب كاف ــل الطال ــأن يدخ ب
يســاعد علــى إعــداد اإلحصــاءات والتقاريــر عــن خريجــي االبتعــاث ويقــدم 

خدمــات لمتخــذي القــرار، ويدعــم موقــع الدولــة التنافســية.
راجين أن نكون قد وافيناكم بالمطلوب.

مع قبول وافر التحية والتقدير،،،   

سيف راشد المزروعي

مستشار الوزير
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البحث العلمي
 مملكــة البحــرين
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ورقة عمل مقدمة من مملكة البحرين لالجتماع السابع عشر
للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
املنعقد يف سلطنة عمان خالل الفرتة 9 ـ 11/مارس/2015م

جتربة التعليم العالي يف مملكة البحرين
يف جتسري الفجوة بني خمرجات التعليم العالي 

ومتطلبات سوق العمل

امللخص التنفيذي:
ــن  ــة بي ــق المواءم ــدم تحقي ــى أن ع ــات عل ــف الدراس ــت مختل ــد أجمع لق
ــي  ــات الت ــم التحدي ــل يشــكل أحــد أه ــي وســوق العم ــم العال مخرجــات التعلي
تواجــه مؤسســات التعليــم العالــي والقطاعيــن الخــاص والعــام علــى حــد ســواء، 
ــل  ــرص عم ــى ف ــم عل ــة حصوله ــن إمكاني ــن وبي ــن االف الخريجي ــول بي وتح
مناســبة، ومــن هــذا المنطلــق كانــت رؤيــة مجلــس التعليــم العالــي فــي مملكــة 
ــية والتخصصــات  ــج الدراس ــط البرام ــن بضــرورة رب ــت تؤم ــن ومازال البحري
ــابهم  ــن وإكس ــوية الخريجي ــع س ــل، ورف ــوق العم ــات س ــة باحتياج الجامعي

ــة. ــة واإلقليمي ــل المحلي ــي تناســب أســواق العم ــة الت ــارات المختلف المه

ــم العالــي  وتعــرض هــذه الورقــة اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس التعلي
فــي تجســير الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل، 
والتــي جســدها مجلــس التعليــم العالــي مــن خــالل بنــاء شــراكة جمعــت مــا 
بيــن قطــاع التعليــم العالــي وســوق العمــل ممثــاًل بقطــاع الصناعــة واالقتصــاد، 
ــك  ــن تل ــص م ــدف للتقلي ــادرات ته ــاريع والمب ــن المش ــدد م ــالل ع ــن خ م
ــن  ــتركة بي ــارية مش ــيقية استش ــة تنس ــكيل لجن ــي تش الفجــوة كالشــروع ف
قطــاع الصناعــة واالقتصــاد تضــم فــي عضويتهــا ممثليــن عــن جميــع القطاعــات 
والشــركاء وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي مــن شــأنها صقــل الخريجيــن 
بالمتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية لســوق العمل، وتســليحهم باإلضافــة للمعرفة 
بالمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل، كمهــارات االتصــال والقيــادة واإلبــداع 
واالبتــكار وريــادة األعمــال، وبذلــك يتمكــن المجلــس مــن جســر الفجــوة مــا 
بيــن مخرجــات التعليــم العالــي ومتطلبــات ســوق العمــل كالبرنامــج الوطنــي 
للتدريــب الوظيفــي الجامعــي واإلطــار الوطنــي للتنميــة المهنيــة ألعضــاء هيئــة 

التدريــس وإرشــاد وتوجيــه الطلبــة.
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مرجعيات املبادرة ـ املواءمة بني خمرجات التعليم العالي وسوق العمل:

ــح  ــي تطم ــة 2030م والت ــن االقتصادي ــة البحري ــة مملك ــن رؤي ــاً م انطالق
ــج  ــى اقتصــاد منت ــة إل ــروة النفطي ــى الث ــم عل ــال مــن اقتصــاد قائ ــى االنتق إل
ــاع  ــى القط ــه، ويتول ــة معالم ــم الحكوم ــاً، ترس ــة عالمي ــى المنافس ــادر عل ق
الخــاص الرائــد عجلــة تنميتــه بشــكل يوســع الطبقــة الوســطى مــن المواطنيــن 
البحرينييــن الذيــن ينعمــون بمســتويات معيشــية عاليــة جــراء زيــادة معــدالت 
اإلنتاجيــة والوظائــف ذات األجــور العاليــة، وكذلــك توجهــات حكومــة مملكــة 
ــه  ــع كفاءت ــي ورف ــن البحرين ــى المواط ــز عل ــيدة بالتركي ــن الرش البحري
ــاء المجتمــع المحلــي والخليجــي، وكذلــك  وتنميــة قدراتــه ليســاهم فــي بن
ــى  ــعى إل ــي تس ــب الت ــم والتدري ــر التعلي ــى لتطوي ــس األعل ــادرات المجل مب
ــم  ــى التعلي ــز عل ــن خــالل التركي ــة م ــوارد البشــرية البحريني ــاء بالم االرتق
والتعليــم العالــي وجــودة مخرجاتــه وتســليح الطلبــة والخريجيــن بالمعــارف 
والمهــارات ليتمكنــوا مــن العيــش فــي مجتمــع تنافســي متغيــر. كمــا حظــي 
ــع  ــة لألرب ــل الحكوم ــج عم ــي برنام ــة ف ــه أهمي ــاء ب ــي واالرتق ــم العال التعلي
ســنوات القادمــة مــن خــالل محــور التنميــة البشــرية والخدمــات االجتماعيــة، 
ضمــن سياســات ومبــادرات وإجــراءات خاصــة بتحســين جــودة وكفــاءة الخدمات 
التعليميــة والتــي يعــد قطــاع التعليــم العالــي أحــد أهــم مكوناتهــا. ومــن هــذا 
ــة  ــة مملك ــاً لرؤي ــن، وتحقيق ــة البحري ــق، وتماشــياً مــع سياســات مملك المنطل
البحريــن 2030م، دشــن مجلــس التعليــم العالــي بدعــم واستشــارة من الشــركاء 
ــك االســتراتيجية  ــي وكذل ــم العال ــة للتعلي ــن االســتراتيجية الوطني المختلفي
ــك  ــاور تل ــص مح ــر/2014م. وتتلخ ــي أكتوب ــي ف ــث العلم ــة للبح الوطني
االســتراتيجيات فــي رؤيــة مجلــس التعليــم العالــي والتــي تنــص علــى أن تصبــح 
مملكــة البحريــن مركــزاً إقليميــاً رائــداً لتعليــم عــال ذي جــودة يخــرج طلبــة 
مزوديــن بالمهــارات والمعــارف والســلوكيات المطلوبــة لتحقيــق النجــاح فــي 
ــو  ــتدامة النم ــي اس ــاهمة ف ــة، والمس ــى المعرف ــم عل ــي القائ ــاد العالم االقتص

ــن. ــة البحري التنافســي المســتدام لمملك

اسرتاتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي 2014 ـ 2014م:
ــودة  ــاء بج ــى االرتق ــي إل ــم العال ــة للتعلي ــتراتيجية الوطني ــز االس وترتك
التعليــم العالــي لتخريــج طــالب مهيئيــن أكاديميــاً ومهنيــاً وشــخصياً لتمكينهم 
ــم العالــي  مــن تحقيــق إمكاناتهــم والمســاهمة فــي المجتمــع، ومواءمــة التعلي
ليحقــق األولويــات الحاليــة والمســتقبلية المحليــة واإلقليميــة، وتعزيــز العالقة 
بيــن التعليــم العالــي والتعليــم الفنــي والمســتمر لضمــان توفيــر فــرص تعليــم 
متنوعــة، وجعــل البحريــن مركــزاً إقليميــاً للتعليــم العالــي ذو الجــودة العاليــة 
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ــز  ــة وتشــجيع التمي ــال للطلب ــادة األعم ــة ري ــق بيئ ــة، وخل والســمعة المرموق
البحثــي مــن خــالل مؤسســات تعليــم عــال قائمــة علــى البحــث العلمــي.

ــة  ــاء بني ــى إنش ــدف إل ــي فته ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية الوطني ــا االس أم
تحتيــة وطنيــة لحوكمــة األبحــاث، وتعزيــز القــدرات البحثيــة فــي الجامعــات 
ــل  ــز التكام ــكار، وتعزي ــث واالبت ــص البح ــا يخ ــام فيم ــي الع ــين الوع وتحس
ــع  ــاد م ــة واالقتص ــاع الصناع ــات قط ــة ومؤسس ــات األكاديمي ــن المؤسس بي
ــات  ــة األولوي ــة، ومعالج ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــى األولوي ــز عل التركي
ــي  ــث العلم ــة للبح ــتراتيجية الوطني ــددت االس ــا وح ــة. كم ــة الوطني البحثي
ــي  ــي تســهم ف ــة والت ــات البحثي ــة والتوجه ــن البحثي ــة البحري ــات مملك أولوي
خدمــة احتياجــات مختلــف القطاعــات الصناعيــة واالقتصاديــة والبيئــة والصحــة 

ــال. ــادة األعم ــكار وري ــجع االبت ــي تش ــم والت والتعلي

املسح الوطين للمهارات املطلوبة يف سوق العمل:
ــة  ــاع الصناع ــع قط ــاون م ــي بالتع ــم العال ــاع التعلي ــام قط ــد ق ــذا وق ه
ــى  ــدف نتائجــه إل ــارات ســوق العمــل ته ــي لمه واالقتصــاد بإعــداد مســح وطن
ــا ســوق العمــل  ــي يتطلبه ــة والمســتقبلية الت ــد ورصــد المهــارات الحالي تحدي
بدقــة لجســر الفجــوة بيــن مهــارات الخريجيــن ومتطلبــات ســوق العمــل فــي 
مملكــة البحريــن، حيــث يتضمــن المســح عــدداً مــن األســئلة الموجهــة للقطاعين 
الحكومــي والخــاص تتعلــق بالمهــارات المطلوبــة مــن الخريجيــن المتقدميــن 
ــد،  ــر الناق ــكالت، التفكي ــل المش ــل: ح ــات )مث ــك القطاع ــي تل ــف ف للوظائ
ــا(.  ــة، وغيره ــرعة العقلي ــاب والس ــي، الحس ــل الجماع ــل، العم ــارات التواص مه
ــى  ــى اللجــان المختلفــة والعمــل جــاٍر عل ــج المســح عل ــم عــرض نتائ ــد ت وق
تنفيــذ التوصيــات الناتجــة عــن المســح وتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات الهادفــة.

نتائج املسح الوطين:
أســفرت نتائــج المســح الوطنــي إلــى العديــد مــن التحديــات والتــي قامــت 
ــم العالــي بتحليلهــا ودراســتها ووضــع خطــط  ــة العامــة لمجلــس التعلي األمان
ــس  ــا مجل ــي تنفيذه ــل ف ــات، يتكف ــك التحدي ــة تل ــذ لمواجه ــل والتنفي العم
التعليــم العالــي ومؤسســات التعليــم العالــي ومختلــف القطاعــات. ومــن تلــك 

ــات: التحدي
ــالت  ــع المؤه ــة م ــة بالمقارن ــالت الخدماتي ــي المؤه ــن خريج ــض م 1. فائ
ــة. ــدم الصناع ــي تخ ــات الت ــة والتخصص ــوم الطبي ــة والعل ــة كالهندس العلمي
2. نســبة %60 مــن الطلبــة بمؤسســات التعليــم العالــي مســجلين فــي برامــج 

ــال. إدارة األعم
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3. أقــل مــن %50 مــن الطلبــة وأصحــاب العمــل يعتقــدون بــأن النظــام التعليمي 
أعدهــم لســوق العمل.

4. ينتظــر العديــد مــن الطلبــة فتــرة مــا بيــن 6 أشــهر إلــى الســنة للحصــول 
علــى فرصــة عمــل.

5. أكثــر مــن %50 مــن الخريجيــن غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى أعمــال 
فــي مجــال تخصصهــم.

6. مستوى التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واألعمال.

7. ضعف الجانب التطبيقي في المناهج الدراسية الجامعية.

8. مستوى اإلرشاد والتوجيه للطلبة.

9. توجه الطلبة للتخصصات التي تشبع بها سوق العمل.

10. مســتوى المهــارات األساســية: اســتخدام الحاســوب، مهــارات التواصــل 
والعــرض.

11. مستوى المهنية لدى الخريجين.

12. قلة الخبرة العملية لدى الخريجين.

13. الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل.

14. ارتفاع توقعات كل من الخريجين وأصحاب العمل.

15. قلة التعاون بين الجامعات وقطاعي الصناعة واألعمال. 

اللجنة التنسيقية واالستشارية املشرتكة بني قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة واالقتصاد:

ــة  ــن أهمي ــة البحري ــي مملك ــي ف ــم العال ــاع التعلي ــأى قط ــا، ارت ــن هن وم
الشــراكة بيــن مختلــف القطاعــات لتحقيــق الــرؤى واالســتراتيجيات المختلفــة 
ــذ  ــي. واتخ ــاد المعرف ــاً لالقتص ــن وتحقيق ــة البحري ــاد مملك ــوض باقتص للنه
مجلــس التعليــم العالــي علــى عاتقــه العمــل علــى تقليــص هــذه الفجــوة عــن 
طريــق التقريــب بيــن قطــاع التعليــم العالــي ومؤسســاته الحكوميــة والخاصــة 
مــن جهــة وقطــاع الصناعــة واألعمــال مــن جهــة أخــرى مــن خــالل تشــكيل 
ــي وقطاعــات  ــم العال ــن قطــاع التعلي ــة استشــارية تنســيقية مشــتركة بي لجن
ــات  ــف القطاع ــن مختل ــن ع ــا ممثلي ــي عضويته ــم ف ــاد تض ــة واالقتص الصناع
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ــي  ــاع المصرف ــاز، والقط ــط والغ ــاع النف ــة، وقط ــاع الصناع ــة كقط الحيوي
ــاع  ــات، وقط ــة المعلوم ــاالت وتقني ــاع االتص ــة، وقط ــاع الصح ــي، وقط والمال
الطيــران والمواصــالت والنقــل البحــري، وقطــاع الســياحة والضيافــة، وقطــاع 
ــم الخــاص، والقطــاع الحكومــي،  األشــغال واإلنشــاء والهندســة، وقطــاع التعلي
وقطــاع العالقــات العامــة واإلعــالم، وقطــاع التجزئــة، وقطــاع صهــر األلمنيــوم، 
وقطــاع المحاســبة والتدقيــق المالــي، وتبحــث هذه اللجنة المشــاريع والدراســات 
والتوصيــات لألزمــة لجســر الفجــوة بيــن التعليــم العالــي ومخرجاتــه وبيــن 
القطاعــات المختلفــة. كمــا ويتــم مــن خــالل اللجنــة التنســيقية وفــرق العمــل 
المنبثقــة عنهــا تحليــل احتياجــات كل قطــاع مــن حيــث المهــارات والمعــارف 
والســلوكيات والتخصصــات الالزمــة لســد احتياجــات القطــاع الحاليــة 

ــتقبلية. والمس
ــق  ــراكة تحقي ــذه الش ــالل ه ــن خ ــي م ــم العال ــس التعلي ــي مجل ويرم
ــع  ــل، وتنوي ــوق العم ــات س ــي واحتياج ــم العال ــات التعلي ــن مخرج ــوازن بي الت
الفــرص المتاحــة أمــام الخريجيــن، ومواكبــة متطلبــات ســوق العمــل الحاليــة 
ــي  ــة حــول المناهــج الدراســية ف والمســتقبلية، واستشــارة القطاعــات المختلف
مؤسســات التعليــم العالــي وتطويرهــا لتلبــي احتياجــات ســوق العمــل، وكذلــك 
تحديــد األولويــات البحثيــة لــكل قطــاع، وقضايــا االبتــكار وريــادة األعمــال فــي 

التعليــم العالــي، والتوجيــه واإلرشــاد المهنــي.

ومــن خــالل العمــل مــع اللجنــة التنســيقية تــم تحديــد األولويــات العامــة 
للشــراكة مــا بيــن قطــاع التعليــم العالــي وقطــاع الصناعــة واألعمــال، لتمثــل 
اإلطــار العــام للمشــاريع التــي تنبثــق عــن الشــراكة بينهمــا، وقــد كانــت تلك 

األولويــات علــى النحــو اآلتــي:

ــات  ــة احتياج ــات لتلبي ــي الجامع ــس ف ــق التدري ــج وطرائ ــر المناه 1. تطوي
ســوق العمــل، والمهــارات المطلوبــة مــن قطــاع الصناعــة واألعمــال لتوظيــف 

ــات. ــي الجامع خريج
2. ربــط البحــوث واالبتــكار فــي قطــاع التعليــم العالــي باالحتياجــات االقتصادية 

والصناعيــة لمملكــة البحرين.
3. وضــع آليــة لمتطلبــات القطاعــات المختلفــة لترســل إلــى الجامعــات فتقــوم 
ــب  ــم حس ــاليب التعلي ــارات وأس ــج والمه ــل المناه ــر وتعدي ــا بتطوي بدوره

ــال. ــات واألعم احتياجــات الصناع
ــتقدمها  ــي س ــورة الت ــن بالمش ــي البحري ــي ف ــم العال ــاع التعلي ــر قط 4. تطوي
ــي  ــاع الصناع ــادة القط ــن ق ــة م ــا نخب ــي عضويته ــم ف ــي تض ــة الت اللجن

ــن. ــاء التنفيذيي ــال والرؤس واألعم
5. توفير منتدى منتظم لمناقشة متطلبات الصناعة ومهارات التوظيف.
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ــى  ــا عل ــة وتأثيره ــه الصناع ــي تواج ــا الت ــأن القضاي ــورة بش ــم المش 6. تقدي
ــي. ــم العال التعلي

7. تحســين فــرص الطلبــة الكتســاب الخبــرة والتدريــب الميدانــي مــن خــالل 
تحديــد المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة.

وفــي هــذا الصــدد اتخــذت األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي عــدداً 
مــن الخطــوات لتقريــب وجهــات النظــر بيــن قطــاع التعليــم العالــي وقطــاع 
 Closing( الصناعــة واالقتصــاد عــن طريــق عقــد عــدد مــن الملتقيــات الوطنيــة
ــات  ــة الموضوع ــير الفجــوة، ومناقش ــى تجس ــدف إل ــي ته the Gap Series( الت
المشــتركة والهادفــة إلــى تحســين مخرجــات التعليــم العالــي وزيــادة فــرص 

ــف. التوظي

الربنامج الوطين للتدريب الوظيفي اجلامعي:
وبنــاًء علــى تلــك النتائــج، والتحــاور مــع الشــركاء ومؤسســات التعليــم 
العالــي تبنــى مجلــس التعليــم العالــي عــدداً مــن المشــاريع كالبرنامــج الوطني 
للتدريــب الوظيفــي الجامعــي الــذي يهــدف إلــى تجســير الفجــوة بيــن ســوق 
العمــل ومهــارات الخريجيــن، مــن خــالل وضــع إطــار منظــم وممنهــج للتدريب 
ــة  ــة الطلب ــزز جاهزي ــا يع ــب بم ــن التدري ــة م ــج المتوقع ــي والنتائ الجامع
لســوق العمــل بعــد اتمــام البرنامــج. ويعكــس البرنامــج التكامــل بيــن الجانــب 

األكاديمــي فــي الدراســة الجامعيــة والتدريــب العملــي الميدانــي.

إرشاد وتوجيه الطلبة:
ــم  ــة كبــرى لــدى مجلــس التعلي ــة بأهمي ــه الطلب ويحظــى إرشــاد وتوجي
ــات  ــف بالجامع ــو التعري ــة نح ــاد الطلب ــه وإرش ــوم بتوجي ــث يق ــي حي العال
ــرص  ــف بالف ــك التعري ــة، وكذل ــة للتخصصــات المختلف ــارات المطلوب والمه
المتوفــرة فــي ســوق العمــل ومميزاتهــا الختيــار التخصــص األمثــل لميولهــم 
ــى االنخــراط فــي التخصصــات  ــة عل وقدراتهــم، باإلضافــة إلــى تشــجيع الطلب
التــي تحقــق االقتصــاد المعرفــي مثــل العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

ــات. والرياضي
كمــا يتبنــى المجلــس حاليــاً فكــرة إقامــة اليــوم المهنــي ومعــرض وطنــي 
ــة  ــات االقتصادي ــع القطاع ــراك جمي ــنوي إلش ــكل س ــن وبش ــف والمه للوظائ
الحيويــة وجميــع الفئــات ســواء الطلبــة أو المعلميــن أو الشــرائح األخــرى فــي 
المنتــدى المصاحــب للمعــرض فــي يــوم اإلرشــاد والتوجيــه المهنــي لحــرص 
مجلــس التعليــم العالــي علــى تعزيــز الشــراكة وتفعيــل التواصــل والمشــاركة 
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ــم  ــج وتطلعاته ــول المناه ــم ح ــة آرائه ــع لمعرف ــات المجتم ــف فئ ــن مختل بي
ومتطلباتهــم فــي عمليــة تطويــر التعليــم العالــي للمرحلــة المقبلــة.

الريادة واالبتكار:
ــال  ــادة األعم ــرر ري ــتحداث مق ــي باس ــم العال ــس التعلي ــام مجل ــا وق كم
ــال  ــادة األعم ــة روح ري ــز بتنمي ــي ويتمي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس يطــرح ف
فــي الطلبــة وتشــجيع المبــادرة لديهــم لإلبــداع واالبتــكار والريــادة ســواء فــي 
ــام أو الخــاص  ــة مؤسســات القطــاع الع ــي خدم ــم الخاصــة أو ف إنشــاء أعماله
ــع  ــي م ــم العال ــس التعلي ــل مجل ــا ويعم ــة، كم ــارات القيادي ــم بالمه وتزويده
القطاعــات المختلفــة علــى توفيــر القنــوات والمصــادر التــي تمكــن مــن خلــق 
بيئــة ريــادة األعمــال والعمــل علــى إعــداد برامــج لتشــجيع »االبتــكار المفتوح« 
ــكار  ــداع واالبت ــر اإلب ــك لتطوي ــة، وذل ــركات الصناعي ــات والش ــن الجامع بي
ــن  ــة بي ــق العالق ــا يوث ــة، مم ــي الشــركات الصناعي ــه ف ــز ســبل تطبيق وتعزي
ــط  ــى رب ــد عل ــاً التأكي ــم حالي ــا يت ــة. كم ــركات الصناعي ــات والش الجامع
مشــاريع التخــرج بمتطلبــات الســوق الفعليــة، فمــن مبــادرات المجلــس تحويــل 
مشــاريع التخــرج للطلبــة إلــى مشــاريع اقتصاديــة مــن خــالل خطــة واضحــة 
ــك لتأســيس  ــال، وذل ــى رواد أعم ــن إل ــة الخريجي ــل الطلب ــى تحوي ــدف إل ته
مشــاريع اقتصاديــة، ترتكــز علــى مشــروع التخــرج وحاجــة الســوق والمعرفــة 
ــة  ــكل الملكي ــداد هي ــالل إع ــن خ ــب، وم ــد الطال ــال عن ــادة األعم ــارات ري ومه
الفكريــة للمشــروع ونمــوذج العمــل الخــاص بتحويــل مشــاريع التخــرج إلــى 
ــام  ــات النظ ــع مكون ــع جمي ــيق م ــة بالتنس ــذ الخط ــة، وتنفي ــاريع اقتصادي مش
األيكولوجــي لريــادة األعمــال فــي البحريــن. كمــا يســعى المجلــس إلــى تنميــة 
ــب »صاحــب مشــروع التخــرج«  ــدى الطال ــال ل ــادة األعم ــارات ري ــل مه وصق
ــك ســيتم  ــي ذل ــة، وف ــه الطلب ــاد وتوجي ــي إلرش ــج الوطن ــن خــالل البرنام م
التعــاون مــع جمعيــة ابتــكار ومنظمــة ريــادة األعمــال بالمملكــة، حيــث ســيتم 
توفيــر اإلرشــاد والتوجيــه العملــي المحتــرف للطالــب، مــن بداية إعداد مشــروع 
التخــرج ولغايــة مرحلــة التصنيــع التجــاري، وبالتعــاون مــع مراكــز التصميــم 
ومختبــرات التصنيــع. كمــا يقــوم المجلــس أيضــاً علــى تنظيــم مؤتمــر »حــول 

اإلبــداع فــي التعليــم العالــي« بالتعــاون مــع جامعــات خارجيــة.

اإلطار الوطين للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس:
ــات الناتجــة عــن المســح الوطنــي والتركيــز علــى طرائــق  ومــن التوصي
ــد  ــية فق ــج الدراس ــر المناه ــي وتطوي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــس ف التدري
قــام مجلــس التعليــم العالــي بوضــع اإلطــار الوطنــي للتنميــة المهنيــة ألعضــاء 
ــر  ــى تطوي ــعى إل ــذي يس ــي وال ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــس ف ــة التدري هيئ
الكفــاءة التدريســية ألعضــاء هيئــة التدريــس وتعزيــز عمليــة التعليــم والتعلــم 
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فــي مؤسســات التعليــم العالــي لالرتقــاء بعمليــة التعليــم والتعلــم فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي وتحســين مخرجاتــه.

االسرتشاد باخلربات الوطنية يف القطاعات املختلفة:
ــة  ــرارات الملزم ــن الق ــدداً م ــي ع ــم العال ــس التعلي ــد اتخــذ مجل ــذا وق ه
للتقليــص مــن الفجــوة بيــن قطــاع التعليــم العالــي وقطــاع الصناعــة واألعمــال 
مــن خــالل إعــادة حوكمــة المجالــس المختلفــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي 
ــن  ــن ع ــن ممثلي ــات، ولتتضم ــات والجامع ــس الكلي ــام ومجال ــس األقس كمجال
القطاعــات المختلفــة لالسترشــاد بهــم فــي عمليــة اســتحداث أو وقــف برامــج 
أو تخصصــات أو فــي عمليــة تقييــم المقــررات الدراســية والمناهــج الدراســية 
وغيرهــا مــن األمــور المتعلقــة بســوق العمــل. كمــا وينظــر المجلــس حاليــاً 
 )Adjunct Professors(. ــن ــي للمتخصصي ــم العال ــداب مؤسســات التعلي ــة انت آلي
مــن ســوق العمــل لتدريــس بعــض المقــررات الدراســية فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي.

دعم البحث العلمي:
وتســعى األمانــة العامــة لمجلــس التعليــم العالــي إلــى دعــم البحــث العلمــي 
ــم  ــات التعلي ــي مؤسس ــن ف ــط الباحثي ــي، ورب ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ف
العالــي مــع القطاعــات المختلفــة بهــدف إجــراء البحــوث المشــتركة وغيرهــا 
ــة  ــدأ المنفع ــى مب ــي عل ــث العلم ــم البح ــروع دع ــوم مش ــات. ويق ــن الخدم م
المشــتركة مــا بيــن الباحثيــن فــي مؤسســات التعليــم العالــي )أعضــاء هيئــة 
ــبيل  ــى س ــل. فعل ــوق العم ــن س ــا بي ــا( وم ــات العلي ــة الدراس ــس وطلب التدري
ــل  ــوق العم ــم س ــة تنظي ــي وهيئ ــم العال ــس التعلي ــن مجل ــاون بي ــال التع المث
حيــث ســيقوم المجلــس بإجــراء ودعــم البحــوث والدراســات فــي مجــال ســوق 
ــم ســوق  ــة تنظي ــع هيئ ــاون م ــك بالتع ــا وذل ــن نتائجه ــتفادة م ــل واالس العم

ــة: ــي المجــاالت التالي العمــل ف

ــخ  ــى تواري ــرف عل ــي للتع ــم العال ــات حــول خريجــي التعلي ــادل المعلوم 1. تب
ــه. ــم في ــم ســوق العمــل وحركته دخوله

2. التعاون في مجال إعداد الدراسات والبحوث العلمية.
3. إقامــة مؤتمــرات لتشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال ســوق العمــل ومهــارات 

لتوظيف. ا
4. إصدار نشرة فصلية لمتابعة مخرجات التعليم وتوجهات سوق العمل.
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5. إقامــة دورات تدريبيــة مشــتركة فــي مجــال البحــث العلمــي وكل مــا يخص 
ســوق العمــل وتحليــل البيانــات اإلدارية.

ــد  ــق المزي ــي لتحقي ــث العلم ــات البح ــات ومؤسس ــع الهيئ ــيق م وبالتنس
ــة  ــرة منبثق ــل مصغ ــرق عم ــكيل ف ــس بتش ــام المجل ــا ق ــل بينهم ــن التكام م
ــاع  ــات )القط ــم القطاع ــتركة أله ــارية المش ــيقية االستش ــة التنس ــن اللجن م
ــات(  ــة المعلوم ــي، قطــاع الصحــة، وقطــاع االتصــاالت وتقني ــي والمصرف المال
وذلــك لتنفيــذ توصيــات اللجنــة وتفعيــل االســتراتيجيتين مــن خــالل مبــادرات 
ــن،  ــتوى الخريجي ــاء بمس ــة لالرتق ــي النهاي ــؤدي ف ــتركة ت ــاريع مش ومش
وتحقيــق مشــاريع االبتــكار وريــادة األعمــال وإرشــاد وتوجيــه الطلبــة وإجــراء 
ــاالت  ــي واالتص ــي والصح ــاع المصرف ــدم القط ــي تخ ــة الت ــاث التطبيقي األبح

ــن. ــة البحري ــي مملك ــات ف ــة المعلوم وتقني

ولتشــجيع البحــوث التطبيقيــة التــي تعــود بالفائــدة علــى االقتصــاد ســيعقد 
المجلــس اجتماعــات بحثيــة لتحديــد األولويــات الوطنيــة البحثية فــي القطاعات 

التــي تــم ذكرهــا للبــدء فــي حركــة إجــراء البحــوث التطبيقيــة بالمملكة.

اخلالصــــة:
ــة  ــى تلبي ــاً عل ــتعمل حتم ــاله س ــتعراضها أع ــم اس ــي ت ــراءات الت إن اإلج
احتياجــات ســوق العمــل وبنــاء اقتصــاد معرفــي قــوي، وتعزيــز الروابــط بيــن 
ــكار وتحســين  ــة مناســبة لالبت ــة بيئ ــف القطاعــات بمــا يســهم فــي تهيئ مختل
ــالب  ــج ط ــي وتخري ــم العال ــودة التعلي ــاء بج ــة واالرتق ــات التعليمي المخرج
مهيئيــن أكاديميــاً ومهنيــاً وشــخصياً لتمكينهــم مــن تحقيــق إمكاناتهــم 
والمســاهمة فــي بنــاء المجتمــع وتحقيــق النمــو االقتصــادي مــن خــالل البحــث 

ــكار. ــادة واالبت ــي والري العلم

                                                                     واهلل الموفق،،،
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البحث العلمي
 اململكــة العربية السعودية
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املبادرات اإلبداعية لوزارة التعليم العالي
اململكة العربية السعودية 

أوالًً ـ البحوث واألنشطة االبتكارية:
1. مبادرة مراكز التميز البحثي:

بــدأت هــذه المبــادرة عــام 1428هـــ بتوقيــع وزارة التعليــم العالــي مــع بعض 
الجامعــات الســعودية عقــود إلنشــاء ثمانيــة مراكــز للتميــز البحثــي كمرحلــة 
أولــى فــي المــواد الهندســية، وتكريــر البتــرول والبتروكيماويــات، والطاقــة 
ــل،  ــود والنق ــة، وإدارة الحش ــة الحيوي ــور، والتقني ــل والتم ــددة، والنخي المج
ــم  ــادرة ولدع ــذه المب ــتمراراً له ــة. واس ــات البيئي ــي، والدراس ــوم الطب والجين
البحــث العلمــي والباحثيــن وقعــت الــوزارة فــي عــام 1429هـ مــرة أخــرى عقوداً 
مــع الجامعــات الســعودية إلنشــاء ســتة مراكــز تميــز بحثــي كمرحلــة ثانيــة 
فــي مجــاالت أمــن المعلومــات، والتــآكل، وتطويــر تعليــم العلــوم والرياضيــات، 

وهشاشــة العظــام، وتقنيــة تحليــة الميــاه، وفقــه القضايــا المعاصــرة.

األهــــداف:
ــاالت 	• ــي مج ــزة ف ــرة ومرك ــة مبتك ــة نوعي ــة وعلمي ــطة بحثي ــام بأنش القي

ــي. ــط باالقتصــاد المعرف ــد اســتراتيجي مرتب ــة وبع ــة وطني محــددة ذات أهمي

ــن 	• ــن الباحثي ــل تمكي ــن أج ــة م ــة المالئم ــة والعلمي ــة البحثي ــة البيئ تهيئ
وطــالب الدراســات العليــا مــن إجــراء البحــوث المبتكــرة، وتطويــر تقنيــات 
ــا  ــى به ــي تعن ــاالت الت ــي المج ــاً ف ــزاً قيادي ــة مرك ــوأ المملك ــة لتتب متقدم

ــز. ــذه المراك ه

تحقيــق التكامــل والترابــط بيــن الباحثيــن والخبــراء فــي الجامعــات وقطــاع 	•
الصناعــة.

اإلجنــــازات:
اســتطاعت هــذه المراكــز نشــر مــا يزيــد عــن )2033( بحــث فــي مجــالت . 1

علميــة معتبــرة وإصــدار )73( كتــاب.
ــاع . 2 ــن للقط ــادي يمك ــردود االقتص ــراع ذات الم ــراءة اخت ــى 46 ب ــت عل حصل

ــه. الخــاص االســتثمار في
الطاقــة، . 3 فــي  متكاملــة  معامــل  إنشــاء  المراكــز  هــذه  اســتطاعت 
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ــة،  ــة الحيوي ــة، والتقني ــوم الوراث ــاه، وعل ــة المي ــات، وتحلي والبتروكيماوي
ومشــتقات النخيــل، وأمــن المعلومــات، والتــآكل، وصحــة البيئــة، ومشــتقات 

ــل. النخي
ــت . 4 ــث دعم ــة، حي ــز التدريبي ــن المراك ــن ضم ــز م ــذه المراك ــت ه أصبح

ــا. ــات العلي ــالب الدراس ــن ط ــاً و295 م ــروعاً بحثي ــى 325 مش ــرفت عل وأش
عملت شراكات بحثية مع 246 مركزاً بحثياً داخلياً وخارجياً.. 5
أقامت ما يقارب الخمسمائة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل.. 6
ساهمت في تعزيز مواقع الجامعات في التصنيفات العالمية.. 7

2. مبادرة مراكز األحباث الواعدة:
ــادرة عــام 1431هـــ بتوقيــع وزارة التعليــم العالــي عقــود  بــدأت هــذه المب
إنشــاء ثمانيــة مراكــز أبحــاث واعــدة مــع الجامعــات الناشــئة الســعودية فــي 
المجــاالت التاليــة: تقنيــة المعلومــات لخدمــة القــرآن الكريــم )نور(، الدراســات 
االجتماعيــة وبحــوث المــرأة، المجســات اإللكترونيــة، طــب المناطــق المرتفعــة، 
المكافحــة الحيويــة والمعلومــات الزراعيــة، عالجــات تشــوهات الوجــه والفكيــن، 

شــبكات االستشــعار واألنظمــة الخلويــة، والمؤثــرات العقليــة.

األهــــداف:
المساهمة في تعزيز قاعدة البحث العلمي في الجامعات الناشئة.	•
ــن 	• ــس والباحثي ــة التدري ــاء هيئ ــم أعض ــدة لدع ــة واع ــة بحثي ــر بيئ توفي

والطــالب بالجامعــة الحاضنــة للمركــز.
ــال 	• ــا أعم ــة له ــات الموجه ــات والجه ــج واضحــة ومباشــرة للفئ ــق نتائ تحقي

ــة. ــة بالجامع ــة المحيط ــع والبيئ ــي المجتم ــة ف ــز، وبخاص ــطة المرك وأنش
ــي 	• ــة ف ــة واألنشــطة المهني ــات البحثي ــر اإلمكان ــم وتطوي ــي دع المســاهمة ف

ــز. ــة بالمرك ــات ذات العالق التخصص
دعــم وتشــجيع المشــاريع البحثيــة ذات العالقــة البينيــة فــي تخصصــات علمية 	•

ــول  ــرق وحل ــر ط ــل تطوي ــن أج ــك م ــا وذل ــا بينه ــا فيم ــة، وربطه مختلف
جديــدة.

ــتراتيجية 	• ــاالت االس ــي المج ــة ف ــعودية البحثي ــات الس ــة الجامع ــز مكان تعزي
لخدمــة أهــداف التنميــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتنميــة المناطــق الحاضنــة 

لتلــك الجامعــات بشــكل خــاص.
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تحقيــق قــدر كبيــر مــن التعــاون بيــن الباحثيــن والمختصيــن فــي مجــال 	•
محــدد.

إيجاد نواة لتأسيس مراكز تميز بحثي مستقبلية.	•
اإلجنــــازات:

أكملــت هــذه المراكــز معاملهــا وأصبحــت جاهــزة للتعــاون مــع القطــاع . 1
الخــاص لتطويــر وتحويــل األفــكار إلــى منتجــات صناعيــة وطبيــة وفكريــة 

قابلــة لالســتثمار.
استقطبت عدداً من العلماء المتميزين.. 2
نشرت 300 بحث في مجالت علمية معتبرة.. 3

3. مبادرة املراكز البحثية اإلبداعية للمنتجات املعرفية:
  تمنــح صفــة المركــز البحثــي اإلبداعــي المنتــج لوحــدة جامعيــة مســتقلة 
ــل  ــي تحوي ــاهم ف ــة تس ــة تطبيقي ــة وابتكاري ــة نوعي ــازات بحثي ــم بإنج تتس
ــة  ــة رفيع ــة مكان ــق للجامع ــة تحق ــة ملموس ــات اقتصادي ــى منتج ــة إل المعرف
ــن  ــر م ــع المركــز أكث ــب يجم ــي الغال ــال، وف ــات أعم ــى حاضن ــا إل وتحوله
ــات  ــع جه ــل م ــراكات وتواص ــات وش ــه عالق ــون ل ــق، ويك ــص وتطبي تخص
مشــابهة وشــركات ومؤسســات تجاريــة وصناعيــة وحيويــة محليــة وعالميــة. 
والمبــادرة تحــت التنفيــذ حيــث ال تــزال فــي مراحلهــا االبتدائيــة وبمشــيئة اهلل 

ــة: ــف التالي ــق الوظائ ســوف تحق

بنــاء قاعــدة علميــة وبحثيــة متميــزة تحــول األفــكار اإلبداعيــة إلــى منتجات . 1
صناعيــة أو بيئيــة أو صحيــة تســاهم فــي االقتصــاد العالمي.

بناء قاعدة أولية لريادة األعمال.. 2
التنســيق والتدريــب والتأهيــل لقــوى عاملــة متخصصــة ومنافســة فــي إدارة . 3

االقتصــاد المعرفــي.
تبني شراكات مع المصانع والمؤسسات التجارية المرموقة.. 4
ــات . 5 ــة للمنتج ــة اإلبداعي ــة البحثي ــز العالمي ــع المراك ــراكات م ــي ش تبن

ــة. المعرفي
نقل وتطبيق التقنيات الصناعية المتقدمة.. 6
نشر البحوث العلمية المتميزة في مجالت مرموقة.. 7
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األهــــداف:
الريادة والقيادة في االقتصاد المعرفي على المستوى المحلي والعالمي.	•
ــى 	• ــة عل ــات القائم ــول للصناع ــة للتح ــتراتيجي للمملك ــه االس ــم التوج دع

ــة. المعرف
ــات 	• ــة واحتياج ــاث الجامعي ــن األبح ــب بي ــع والتقري ــع المجتم ــل م التفاع

ــع. المجتم
ــارية 	• ــة واالستش ــة البحثي ــر البيئ ــرن يوف ــتمر وم ــر مصــدر دخــل مس توفي

ــن. ــس المتميزي ــة التدري ــاء هيئ ــات وألعض ــة للجامع الجاذب
رفع الجودة العلمية التعليمية والبحث العلمي.	•
توجيــه البحــوث والدراســات واألفــكار فــي الجامعــات لدعم شــركات الجامعات 	•

أو الشــركات الوطنيــة الكبــرى المملوكــة بالكامــل أو جزئيــاً للدولــة مثــل 
أرامكــو الســعودية، ســابك، شــركة الكهربــاء، معــادن، وشــركات االتصــاالت 

. وغيرها
دعــم الشــراكة بيــن الباحثيــن والجهــات الحكوميــة والخاصــة البتــكار تقنيات 	•

متطورة.
4. مبادرة أودية التقنية باجلامعات:

  بدعــم مــن القيــادة الحكيمــة حصلــت مبــادرة أوديــة التقنيــة علــى الموافقــة 
الســامية بإنشــاء أربــع شــركات أوديــة تقنيــة وهــي وادي الظهــران بجامعــات 
ــك  ــة المل ــة بجامع ــاض للتقني ــادن، ووادي الري ــرول والمع ــد للبت ــك فه المل
ســعود، ووادي جــدة للتقنيــة بجامعــة الملــك عبدالعزيــز، ووادي مكــة للتقنيــة 
بجامعــة أم القــرى، وتســعى وزارة التعليــم العالــي مــن خــالل هــذه المبــادرة 
إلــى تأصيــل مبــدأ االقتصــاد المعرفــي وإيجــاد آليــة تنفيذيــة واقعيــة لتحقيــق 
ــراكات  ــل الش ــي ولعم ــاد المعرف ــو االقتص ــة نح ــات المملك ــط وتوجه خط
بيــن القطــاع الخــاص والجامعــات لتبنــي اختراعــات وابتــكارات أعضــاء هيئــة 
ــا مــن عقــول وخبــرات  ــه جامعاتن ــع ب التدريــس وطــالب الجامعــات لمــا تتمت
ــة وذات  ــات اقتصادي ــركات ولمنتج ــا لش ــة لتحويله ــة صالح ــاث تطبيقي وأبح

جــدوى وفعاليــة.
  وتعتبــر هــذه المبــادرة إنجــازاً هامــاً ومؤثــراً بأبعاده االســتراتيجية الشــاملة 
والثالثيــة األبعــاد بإيجــاد التنميــة المســتدامة والمتوازنــة بيــن مناطــق المملكة 
انســجاماً مــع خطــة التنميــة الثامنــة للمملكــة وكذلــك الخطــة التاســعة بهدف 
بنــاء قاعــدة وطنيــة للعلــوم والتقنيــة والبحــث التطبيقــي وتطويــر األعمــال، 
وقــادرة علــى االبتــكار والتجديــد بمــا يواكــب التوجــه نحــو اقتصــاد المعرفــي.
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األهــــداف:	
تنويــع االســتثمارات فــي مجــاالت المعرفــة وتصنيــع ونقــل وتوطيــن التقنيــة 	•

وتطويرهــا بمــا يخــدم االقتصــاد الوطنــي واحتياجــات التنميــة المســتدامة.

تعزيــز التعــاون بيــن الجامعــة ومراكــز األبحــاث والتطويــر فــي الشــركات 	•
المحليــة والعالميــة.

ــة 	• ــة والعالمي ــة للشــركات االســتثمارية المحلي ــزة وجاذب ــة محف إيجــاد بيئ
ــر. ــي مجــال البحــث والتطوي المختصــة ف

اكتشــاف واســتقطاب الموهوبيــن والمبتكريــن والمبدعيــن مــن داخــل المملكة 	•
وخارجها.

تعزيــز الحصيلــة المعرفيــة والمهاريــة لطلبــة الجامعــة بمــا يحقــق المواءمــة 	•
بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل.

تنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يحقق استقراراً المالي لها.	•

إيجاد فرص وظيفية متميزة في مجاالت صناعة المعرفة.	•

تنمية األصول واحتضان إنجازات المبتكرين واستثمارها..	•

ــل 	• ــة والتموي ــاالت التقني ــي مج ــري ف ــال البش ــاء رأس الم ــي بن ــتثمار ف اس
ــة. ــة الفكري ــكار، والملكي ــة االبت ــر ثقاف ــي ونش ــتثمار المعرف واالس

تقديــم برامــج حاضنــة لتمويــل االبتــكارات واالختراعــات اإلبداعيــة االبتكارية 	•
ــج اقتصــادي يمكــن إنتاجــه مــن خــالل إنشــاء شــركات  ــا إلــى منت لتحويله

لصناعتــه وتســويقه.

ــة واالســتثمار 	• ــق المعرف ــال وحدائ ــات األعم ــرة وحاضن ــوت الخب تأســيس بي
فيهــا.

ــظ 	• ــم حف ــتثمارها ودع ــة واس ــاذج الصناعي ــكار النم ــراع وابت ــز االخت تحفي
ــا. ــة ألصحابه ــة الفكري ــوق الملكي حق

توفيــر بيئــة مناســبة لتســهيل تواجــد الشــركات العالميــة والوطنيــة فــي هذه 	•
األوديــة إلنشــاء شــركات صنــع المعرفــة والتقنيــة، وتوليــد فــرص العمــل 
للطــالب خــالل مســارهم فــي الدراســة وبعــد التخــرج وبالتالــي المســاهمة 

فــي هــذه المؤسســات والشــركات التجاريــة.
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أ. وادي الرياض للتقنية جبامعة امللك سعود:
     تأســس فــي مــارس 2010م بموجــب المرســوم الملكــي كشــركة مســاهمة 
ســعودية مملوكــة بالكامــل للجامعــة. يقــع الــوادي فــي حــرم جامعــة الملــك 
ســعود بمســاحة 1.670.000 متــر مربــع. ويضــم الــوادي ثــالث منظومــات فــي 

صناعــة تقنيــات األبحــاث الحيويــة والكيميائيــة والمعلومــات واالتصــاالت.

اإلجنــــازات:
عقــد شــراكة اســتراتيجية مــع كل مــن شــركة »المــزود العالمــي الرائــد . 1

لحلــول تقنيــة المعلومــات الصحيــة« و »مجموعــة الزامــل«.

اتفاقيــة تأســيس مركــز أبحــاث وتطويــر لمصنــع األدويــة لشــركة الحيــاة . 2
. رما فا

إنشاء مركز )سابك( لتطوير التطبيقات البالستيكية.. 3

ــن . 4 ــة لتوطي ــركة الفني ــع الش ــة( م ــورو المعرف ــركة )مط ــاء ش ــد إنش عق
ــة. التقني

أنشــأت الجامعــة 11 شــركة تحــت مظلــة شــركة وادي الريــاض، مبنيــة على . 5
ــة تــم تحويلهــا  االســتفادة مــن بــراءات اختــراع وبحــوث إنســانية وتطبيقي

لتكــون شــركات واعــدة.

ب . وادي جدة جبامعة امللك عبدالعزيز:
     .تأســس بموجــب األمــر الســامي رقــم م/20 بتاريــخ 1431/4/15هـــ. ويقــع 
ــاحة  ــز، بمس ــك عبدالعزي ــة المل ــرم جامع ــي ح ــدة ف ــة ج ــي مدين ــوادي ف ال
210.000 متــر مربــع. تتمثــل رســالة الشــركة فــي تأســيس وتطبيــق نمــوذج 
ــة الســعودية، وللشــركة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــى المعرف ــم عل اقتصــادي قائ
ــى  ــة عل ــتثمارات القائم ــرص االس ــل لف ــار المفض ــون الخي ــي أن تك ــة ف رؤي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف ــاد المعرف االقتص

اإلجنــــازات:
أ. دشنت الجامعة أربع شركات رئيسية لشركة وادي جدة:

• شــركة قطــاع الرعايــة الصحيــة )JEDMED(وتشــمل جميــع المشــروعات 	
المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة واألجهــزة الطبيــة واألبحــاث الطبيــة.

• شــركة قطــاع الطاقــة والبيئــة )JEDPOWER(وتشــمل مشــروعات توليــد 	
الطاقــة والزراعــة والكهربــاء.
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• ــتمل 	 ــاالت )JEDTEK( وتش ــات واالتص ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــركة قط ش
ــت. ــة واإلنترن ــار الصناعي ــا األقم تكنولوجي

• ــي 	 ــروعات الت ــع المش ــمل جمي ــام )JEDCAP( وتش ــتثمار الع ــركة االس ش
ــي  ــتثمار أراض ــروعات اس ــل مش ــابقة مث ــات الس ــي القطاع ــدرج ف ال تن

الشركة. 
ب . توقيــع اتفاقيــة تعاون وشــراكة مــع جامعة يفاســكيال الفنلدنية والشــركات 
ــورا،  ــز أج ــدودة، ومرك ــتر المح ــركة اديوكليس ــي: ش ــا وه ــة له التابع
ــة  ــعودية الفنلندي ــة الس ــاء المنظوم ــيس وبن ــة تأس ــذه االتفاقي ــد ه وتجس
لتطويــر التعليــم باالســتفادة مــن الخبــرة العريضــة والمتميــزة للشــريك 
الفنلنــدي فــي مجــال تطويــر أنظمــة التعليــم ومجــال التأهيــل والتدريــب 
للعامليــن فــي الحقــل التعليمــي، وكذلــك إعــداد دراســات منهجيــة وبحثيــة 
ــم  ــا يت ــة، كم ــة التعليمي ــل دور المنظوم ــي تفعي ــهام ف ــأنها اإلس ــن ش م
التبــادل المعرفــي والمهنــي واألكاديمــي بيــن األســاتذة والباحثيــن والطــالب 
بالجامعتيــن، وكذلــك التعــاون فــي المشــروعات البحثيــة بمــا يســهم فــي 
ــن  ــان م ــدف الطرف ــا يه ــه، كم ــه وتفعيل ــي ومنهجيت ــب البحث ــراء الجان إث
ــاطات  ــذ نش ــي تنفي ــاون ف ــهيل التع ــير وتس ــة لتيس ــذه االتفاقي ــالل ه خ

ــة. ــة وبحثي ــة أكاديمي وبرامــج تعاوني
ج .وادي الظهران للتقنية جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن:

تأســس فــي مــارس 2010م بموجــب المرســوم الملكــي كشــركة مســاهمة 
ــادن.  ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــل لجامع ــة بالكام ــعودية مملوك س
وفــي عــام 2013م تــم إطــالق المرحلــة الثانيــة مــن وادي الظهــران للتقنيــة. 
ــم  ــي تله ــة الت ــل اإلجمالي ــات العم ــر بيئ ــى توفي ــوادي إل ــة ال ــل رؤي وتتمث
ــتفادة  ــي لالس ــكار التقن ــر نقطــة اتصــال لالبت ــوق وتوفي ــى التف ــاس عل الن
مــن رجــال األعمــال فــي المملكــة والمنطقــة. وتــم إنشــاء مجمــع للمعامــل 

ــال. ــون ري ــة 600 ملي ــة بتكلف ــة وبحثي ــة، ومعامــل تعليمي المركزي

اإلجنــــازات:
ــد  ــة الملــك فه ــة لجامع ــة ـ التابع 1. أصبحــت شــركة وادي الظهــران للتقني
للبتــرول والمعــادن ـ العضــو رقــم 100 فــي رابطــة واحــة العلــوم بالمملكــة 

المتحــدة.
2. إنشــاء 20 مركــز أبحــاث متخصصــاً فــي مجــاالت الطاقــة وتقنيــة المعلومات 

والبتروكيماويــات وعلــوم األرض والبتــرول والغاز.
3. إقامة 15 شركة متنوعة الجنسيات.
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د. وادي مكة جبامعة أم القرى:
ــأة،  ــة النش ــة، شــركة اســتثمارية قابضــة حديث ــة للتقني شــركة وادي مك
ــج  ــي النات ــذراع االســتثماري ف ــة أم القــرى وتشــكل ال ــا بالكامــل جامع تمتلكه
العلمــي والتقنــي والمعرفــي مــن األبحــاث واالبتــكارات العلميــة التــي ينتجهــا 
الحــراك المعرفــي بالجامعــة، أو الناتجــة مــن األبحــاث المشــتركة مــع مراكز 

البحــوث للشــركات الصناعيــة القائمــة فــي »وادي مكــة للتقنيــة«.

اإلجنــــازات:
حصــول شــركة وادي مكــة للتقنيــة علــى عضويــة االتحــاد الدولــي لحدائق 

ــوم ومناطــق االبتكار. العل

5. مبادرة تطوير برامج وأنشطة اجلمعيات العلمية يف اجلامعات السعودية:
ــي  ــة ف ــات العلمي ــطة الجمعي ــج وأنش ــم برام ــادرة بدع ــذه المب ــم ه تهت
الجامعــات الســعودية، وتفعيــل دور هــذه الجمعيــات بغيــة تحقيــق األهــداف التي 
أنشــئت مــن أجلهــا. ويبلــغ عــدد الجمعيــات العلميــة الحاليــة فــي المملكــة 123 
جمعيــة علميــة، أنشــئت فــي عشــر جامعــات. وتقــدم هــذه الجمعيــات أنشــطة 

وبرامج وفعاليات في مختلف المجاالت العلمية. 

األهــــداف:
تفعيل دور الجمعيات العلمية وتحفيزها على تقديم أنشطة مبتكرة.	•
مســاعدة الجمعيــات فــي تحقيــق مســتويات متقدمــة مــن الجــودة في األنشــطة 	•

ــي تقدمها. الت
ــبيل 	• ــي س ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــات والصعوب ــي العقب ــات لتخط ــم الجمعي دع

ــا. ــق أهدافه تحقي
تطوير النظم اإلدارية والقواعد التنفيذية للجمعيات.	•
تطوير أنشطة الجمعيات بما يتناسب مع أحدث التوجهات العلمية.	•
ــطة 	• ــج واألنش ــذ البرام ــي تنفي ــات ف ــن الجمعي ــس بي ــتوى التناف ــع مس رف

ــزة. ــة المتمي العلمي
تشــجيع الجمعيــات علــى تنميــة مصــادر التمويــل الداعمــة ألنشــطتها 	•

وبرامجهــا.
تحفيز الجمعيات على بناء شراكات مع جمعيات عالمية متميزة.	•
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اإلجنــــازات:
ــى  ــة عل ــت الموافق ــادرة وتم ــذه المب ــن ه ــى م ــة األول ــرح المرحل ــم ط ت
ــة  ــة علمي ــا إحــدى وعشــرين جمعي ــاً، تقدمــت به دعــم )43( برنامجــاً تطويري
فــي ثمــاٍن جامعــات. وتضمنــت هــذه المشــروعات مواضيــع لهــا عالقــة ببرامــج 
تنميــة المــوارد الذاتيــة ومصــادر التمويــل للجمعيــة، وبرامــج التواصــل العلمــي 
والتعــاون الدولــي مثــل دعــم إقامــة المؤتمــرات العلميــة فــي مجــال تخصــص 
ــف  ــي تثقي ــاء ف ــي لألعض ــي والتخصص ــر المهن ــج التطوي ــة، وبرام الجمعي
ــة.. ــة للجمعي ــة اإلداريــة والتنظيمي ــة المجتمــع، وبرامــج تطويــر البيئ وتوعي

6. مبادرة كراسي البحث العلمي:
هــي كراســي بحثيــة تســند للعلمــاء والباحثيــن المتميزيــن عالميــاً، الذيــن 
يزخــر رصيدهــم البحثــي بمســاهمات عاليــة النوعيــة والكميــة فــي اختصــاص 

معيــن، بهــدف دفــع المعرفــة فــي االختصاصــات ذات العالقــة.

األهــــداف:
تهدف الكراسي البحثية في الجامعات السعودية إلى:

توفير البيئة المالئمة للبحث بما يدعم التنمية المستدامة في المملكة.	•
توفيــر المصــادر الماليــة واســتثمار المــوارد الماليــة للمموليــن مــن التبرعات 	•

والهبــات واألوقــاف فــي دعــم المشــاريع البحثيــة التــي تحتــاج إليهــا المملكــة 
ــة  ــة ومعالجــة مشــاكل قطاعــات المجتمــع الصحي ــة الوطني ــق التنمي لتحقي

واالقتصاديــة والتقنيــة واالجتماعيــة وغيرهــا.
المســاهمة فــي تبــوء الجامعــات مكانــة عالميــة متميــزة فــي اإلبــداع واالبتكار 	•

والبحــث والتطويــر لدعــم االقتصــاد الوطني.
ــات 	• ــل دور الجامع ــات مــع قطاعــات المجتمــع وتفعي ــز شــراكة الجامع تعزي

ــة  ــق التنمي ــة لتحقي ــع المعرف ــى مجتم ــة إل ــول المملك ــي تح ــاهمة ف للمس
ــتدامة. المس

توفيــر الســبل الالزمــة الســتقطاب نخبــة مــن العلمــاء والباحثيــن المتميزيــن 	•
مــن الجامعــات العالميــة المرموقــة مــن دول متقدمــة فــي النمــو والتطويــر 

ونقــل التقنيــة الحديثــة وتطويرهــا.
ــاركة 	• ــالل مش ــن خ ــن م ــعوديين المتميزي ــن الس ــن الباحثي ــل م ــة جي تنمي

الباحثيــن وطــالب الدراســات العليــا ومســاعدي الباحثيــن فــي تنفيــذ البحــوث 
العلميــة.
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االســتثمار األمثــل لمــوارد الجامعــة البشــرية والتجهيزيــة لخدمــة المجتمــع 	•
الســعودي.

اإلجنــــازات:
ــى 2013/3م(  ــعودية )حت ــات الس ــي الجامع ــة ف ــي العلمي ــدد الكراس ــل ع 1. وص

ــال. ــار ري ــى ملي ــد عل ــل يزي ــر مــن 250 كرســي علمــي بتموي ــى أكث إل
2. اســتطاعت هــذه الكراســي مــن إعــداد الكثيــر مــن الشــراكات البحثيــة فــي 

مجاالتهــا مــع مؤسســات بحثيــة داخــل وخــارج الجامعــات.
ــة  ــن المكان ــا زاد م ــة، مم ــالت عالمي ــي مج ــاث ف ــن األبح ــر م ــر الكثي 3. نش

ــة. ــات التخصصي ــات والجامع ــرات والهيئ ــي المؤتم ــة ف ــة للمملك البحثي

ثانياً ـ تنمية وتطوير هيئة التدريس والطالب:
1. مبادرة تنمية اإلبداع والتميز لدى أعضاء هيئة التدريس:

     تناولــت هــذه المبــادرة رفــع كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات 
ــاالت  ــن المج ــة. وتتضم ــة واألكاديمي ــم العلمي ــز مهاراته ــعودية، وتعزي الس
المقترحــة لهــذه المبــادرة برامــج تدريبيــة )داخــل المملكــة وخارجهــا(، تعنــى 
ــي،  ــث العلم ــس والبح ــاالت التدري ــي مج ــة ف ــتاذ الجامع ــارات أس ــر مه بتطوي
ــب  ــز التدري ــزة، ومراك ــات المتمي ــارب الجامع ــن تج ــتفادة م ــك االس وكذل
العالميــة، وذلــك عبــر تبــادل الزيــارات، وعقــد النــدوات والمؤتمــرات وورش 

العمــل.
األهــــداف:

تشجيع أعضاء هيئة التدريس، وتحفيزهم على اإلبداع والتميز.	•
رســم خطــة اســتراتيجية متكاملــة، لتطويــر إمكانــات أعضــاء وعضــوات هيئــة 	•

التدريــس فــي الجامعــات الســعودية.
اإلسهام في رفع مستوى الرضى الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس.	•
دعــم البرامــج المبتكــرة فــي مجــال تطويــر المهــارات األكاديميــة لألســتاذ 	•

الجامعــي، وتعميمهــا علــى الجامعــات الســعودية.
تبــادل الخبــرات الشــخصية والمشــورة المهنيــة الالزمــة بيــن أعضــاء هيئــة 	•

التدريــس.
دعــم الجامعــات، إلنشــاء مراكــز أو وحــدات تعنــى بتطويــر مهــارات أعضــاء 	•

هيئــة التدريــس.
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اإلجنــــازات:
نفذت الوزارة ثالث مراحل من هذه المبادرة كما يلي:

المرحلــة األولــى : تــم تنفيــذ 33 برنامجــاً تطويريــاً فــي ســت جامعــات، اســتفاد 
منهــا مــا يقــارب )1800( مســتفيد.

المرحلــة الثانيــة: تــم تنفيــذ 42 برنامجــاً تطويريــاً فــي تســع جامعــات، اســتفاد 
منهــا مــا يقــارب )5200( مســتفيد.

المرحلــة الثالثــة : تــم تنفيــذ 227 برنامجــاً تطويريــاً فــي ثمــان عشــرة جامعة، 
اســتفاد منهــا ما يقــارب )7000( مســتفيد.

ــة التدريــس  ــة لعضــو هيئ ــع ذات أهمي ــة مواضي ــت البرامــج التدريبي تناول
مثــل: برامــج تطويــر التدريــس الجامعــي، والتعلــم من خــالل تقنيــة المعلومات 
والتعلــم اإللكترونــي، وبرامــج قيــادات التطويــر األكاديمــي، وبرامــج تخطيــط 

التدريــس الجامعــي الفعــال.

2. مبادرة تطوير برامج وخدمات اإلرشاد الطالبي:
     تهتــم هــذه المبــادرة بتفعيــل دور اإلرشــاد الطالبــي فــي الجامعات الســعودية، 
ــر برامــج  ــه، وذلــك عب ــر خدمات ــي تطوي ــم برامــج تســهم ف ــة تقدي ومحاول
ــاالت  ــي مج ــاندتهم ف ــالب، لمس ــى الط ــة إل ــة موجه ــية واجتماعي ــاد نفس إرش
.الحيــاة المختلفــة، والتغلــب علــى أي مشــكالت أو صعوبــات تعتــرض مســيرتهم 
ــة  ــج، لتنمي ــم برام ــادرة تقدي ــن المب ــا تتضم ــا. كم ــر فيه ــية، وتؤث الدراس

مهــارات اإلرشــاد الطالبــي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس.

األهــــداف:
تطويــر نوعيــة البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي مجــال اإلرشــاد الطالبــي 	•

فــي الجامعــات الســعودية.

دعم الجامعات لتأسيس مراكز متميزة لتقديم خدمات اإلرشاد الطالبي.	•

محاولــة إيجــاد برامــج إرشــادية متنوعــة تشــمل شــرائح مختلفــة مــن الطالب 	•
مثــل: المســتجدين والقادميــن مــن المناطــق الريفيــة والوافدين.

إتاحــة الفرصــة لتبــادل الخبــرات فــي مجــال اإلرشــاد الطالبــي بيــن الجامعات 	•
السعودية.

االستفادة من التجارب العالمية المتميزة في مجال اإلرشاد الطالبي.	•
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اإلجنــــازات:

      وقــد نفــذت مرحلتيــن مــن هــذه المبــادرة خــالل األعــوام األربعــة الماضيــة، 
ــا مــا  ــن، واســتفاد منه ــن المرحلتي ــل )93( برنامجــاً فــي هاتي ــم تموي ــث ت حي
يقــارب 9800 مســتفيد فــي عشــر جامعــات فــي المرحلــة األولــى، وإحــدى عشــر 

جامعــة فــي المرحلــة الثانيــة.

   ومن أمثلة البرامج التي تم تنفيذها:
برنامج التهيئة للسنوات التحضيرية.	•
برنامج تأهيل الطالب الجدد للحياة الجامعية.	•
برنامج .تدريب الطالب على أساليب إدارة األزمات.	•
برنامج أساليب مواجهة ضغوط الحياة.	•
برنامج تنمية مهارات التفكير الفعال لدى الطالب.	•
برنامج تنمية المهارات المهنية لاللتحاق بسوق العمل للخريجين.	•
برنامج إرشادي لتنمية التحفيز لدى الطالب والطالبات.	•
برنامــج تنميــة مهــارات التحصيــل الدراســي للطــالب ذوي المعدالت الدراســية 	•

. لمخفضة ا
برنامــج إرشــادي لتنميــة شــخصية الطالــب الجامعــي فــي مواجهــة المشــكالت 	•

الجامعيــة والمجتمعيــة.
3 مبادرة الربنامج الصيفي لرعاية الطالب املتميزين:

     تتضمــن هــذه المبــادرة رعايــة الطــالب المتميزيــن فــي الجامعات الســعودية، 
ــة  ــة اللغ ــة، لدراس ــارج المملك ــي خ ــج تدريب ــم ببرنام ــر إلحاقه ــك عب وذل
ــاة لديهــم خــالل فتــرة اإلجــازة الصيفيــة.  اإلنجليزيــة، وتنميــة مهــارات الحي
ــوث  ــز البح ــة، ومراك ــات العالمي ــارة الجامع ــج زي ــن البرنام ــا يتضم كم

ــاً. ــة علمي ــي دول متقدم ــزة ف المتمي

األهــــداف:
اطــالع الطــالب علــى بيئــات أكاديميــة متميــزة، وتنميــة مهاراتهــم فــي اللغــة 	•

اإلنجليزية.
تهيئة الطالب المتميزين للمواقع التي سيتولون قيادتها مستقباًل.	•
تشــجيع الطــالب المتميزيــن، وتحفيزهــم علــى اكتشــاف مهاراتهــم، وقدراتهم 	•

لمتنوعة. ا



41التجارب الجديدة والمميزة في التعليم العالي والبحث العلمي

اإلجنــــازات:
نفــذت الــوزارة مرحلتيــن مــن هــذه المبــادرة حيــث تــم الحــاق مجموعــة 
مــن الطلبــة المتميزيــن فــي برامــج تدريبيــة خارجيــة خــالل فتــرة اإلجــازة 

الصيفيــة.
4. مبادرة تطوير األقسام العلمية يف اجلامعات:

ــا،  ــين مخرجاته ــة، وتحس ــام العلمي ــر األقس ــادرة تطوي ــذه المب ــن ه تتضم
ــز  ــودة والتمي ــز الج ــات، وتعزي ــر أداء الجامع ــى تطوي ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي مم
فــي مختلــف الجوانــب اإلداريــة، والتدريســية، والبحثيــة فــي مؤسســات التعليــم 

العالــي.
األهــــداف:

ــذا 	• ــي ه ــة ف ــات العالمي ــدث التوجه ــاً ألح ــة وفق ــام العلمي ــر األقس تطوي
المضمــار.

تحســين البيئــة العلميــة فــي األقســام، بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة، ويرفــع 	•
مــن مكانــة القســم والجامعــة محليــاً وعالميــاً.

تطويــر الخطــط والبرامــج الدراســية فــي األقســام، بمــا يتناســب مــع متطلبات 	•
الجــودة واالعتمــاد األكاديمي.

اإلســهام فــي تحقيــق التــوازن بين مخرجــات األقســام العلميــة وبيــن متطلبات 	•
ــوق العمل. س

تطويــر العمــل اإلداري والتنظيمــي داخــل األقســام، وتحســين الخدمــات 	•
ــة. المقدم

ــاء 	• ــة، وبن ــات العالمي ــي الجامع ــزة ف ــام المتمي ــرات األقس ــن خب ــتفادة م االس
ــا. شــراكات معه

اإلجنــــازات:
ــر الخطــط  ــت تطوي ــادرة وتضمن ــذه المب ــن ه ــى م ــة األول ــذت المرحل نف
والبرامــج الدراســية فــي األقســام العلميــة، حيــث تقدمــت أثنتــا عشــرة جامعــة 

بمجموعــة مــن البرامــج، وتــم اعتمــاد تمويــل )55( برنامجــاً تطويريــاً.

5. مبادرة تطوير اسرتاتيجيات وطرق التعلم املتمركز حول الطالب:
تتضمــن هــذه المبــادرة تطويــر العمليــة التعليميــة عــن طريــق تبنــي أحدث 
ــل اســتراتيجيات  ــى تفعي ــداً عل ــث تركــز تحدي ــم، حي ــم والتعلي أســاليب التعل
وطــرق التعلــم المتمركــز حــول الطالــب، والــذي يجعــل مــن الطالــب محــوراً 
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ــن  ــز بي ــي: التميي ــا يل ــتراتيجيات م ــذه االس ــن ه ــة. وتتضم ــة التعليمي للعملي
ــد  ــة، وتحدي ــع األدل ــارب، وجم ــراء التج ــؤ، وإج ــط، والتنب ــق، والتخطي الحقائ
ــل،  ــم، والتحلي ــل، والتقوي ــال والتواص ــات، واالتص ــادر المعلوم ــة مص مصداقي
ــي،  ــم التعاون ــد، والتعل ــر الناق ــكالت، والتفكي ــل المش ــة، وح ــل، والدق والتخي

ــاكاة. ــتقصاء، والمح ــذ األدوار، واالس وأخ
األهــــداف:

ــي 	• ــراكه ف ــة إش ــة ومحاول ــة التعليمي ــي العملي ــب ف ــى الطال ــز عل التركي
ــه. ــة بنفس ــاف المعرف اكتش

منــح المتعلميــن فرصــاً متنوعــة، لممارســة أنشــطة تحصيليــة ومعرفيــة فــي 	•
بيئــات مصممــة لذلــك.

ــي 	• ــم الذات ــارات التعل ــر مه ــه، وتطوي ــى اكتشــاف قدرات ــب عل ــز الطال تحفي
لديــه.

ــا 	• ــه له ــق فهم ــابقة، وتعمي ــة الس ــه المعرفي ــن معلومات ــب م ــتفادة الطال اس
ــدة. ــارف الجدي بالمع

تشــجيع الطالــب علــى البحــث، والتحليــل، والتجريــب، وطــرح التســاؤالت....	•
الخ.

اإلجنــــازات:
طرحــت المرحلــة األولــى مــن هــذه المبــادرة، وتمــت الموافقــة علــى دعــم 

)16( برنامجــاً تطويريــاً، تقدمــت بهــا ســبع جامعــات.
ومن أمثلة المشاريع التي تم اعتمادها في هذه المبادرة:

1. برنامــج تنميــة اتجاهــات أعضــاء هيئــة التدريــس نحــو اســتراتيجيات التعلــم 
. لنشط ا

ــم  ــارات التعل ــالب لمه ــاب الط ــم اكتس ــال لتقيي ــات األعم ــتخدام ملف 2. اس
ــام. ــة نوتنجه ــع جامع ــراكة م ــالل الش ــن خ ــب م ــول الطال ــز ح المتمرك
3. تطويــر اســتراتيجيات وطــرق التعلــم المتمركــز حــول الطالــب فــي كليــات 

الطــب بالجامعات الســعودية.
ــات الســعودية  ــي الجامع ــة ف ــواد العلمي ــض الم ــي لبع ــم الذات ــز التعلي 4. تعزي

ــي. ــم اإللكترون ــاكاة والتعلي ــة والمح ــتخدام النمذج باس
5. المركز المتكامل الستراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب.

Integrating Supervised Based Learning in Undergraduate .6
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6. مبادرة تنمية اإلبداع واالبتكار يف اجلامعات السعودية:
تتضمــن هــذه المبــادرة وضــع خطــط علميــة، وبرامــج عمليــة تنمــي الجوانــب 
ــذه  ــدف ه ــعودية. وته ــات الس ــوبي الجامع ــدى منس ــة ل ــة واالبتكاري اإلبداعي
المبــادرة تحديــداً إلــى صنــع جامعــات ســعودية رائــدة، تضــع اإلبــداع واالبتــكار 

فــي مناهجهــا، وخططهــا، وبرامجهــا، وتعطيهــا األولويــة فــي كل ذلــك.

جماالت املبادرة:
1. اإلبــداع واالبتــكار فــي العمليــة التعليميــة: تهيئــة فــرص اإلبــداع واالبتــكار 
فــي كل مــا يتعلــق بالمواقــف التعليميــة والتعلميــة، مثــل: أســاليب التدريس، 

وطــرق التعلــم، وتصميــم المناهــج والخطــط الدراســية، وغيرهــا.
ــث  ــق بالبح ــا يتعل ــر كل م ــي: تطوي ــث العلم ــي البح ــكار ف ــداع واالبت 2. اإلب
العلمــي مــن أدوات، ومتطلبــات، ووســائل مــن شــأنها أن تســاعد الباحثيــن فــي 

إنجــاز البحــوث المبتكــرة والمبدعــة.
3. اإلبــداع واالبتــكار فــي خدمــة المجتمــع: اقتــراح برامــج ومشــاريع عمليــة 
ــكار فــي قطاعــات المجتمــع كافــة،  ــداع واالبت تســهم فــي نشــر ثقافــة اإلب

ــة. ومؤسســاته الخدمي

األهــــداف:
ــق 	• ــة، وتحق ــات العالمي ــس الجامع ــة، تناف ــعودية مبدع ــات س ــاد جامع إيج

ــر. ــات العص متطلب
ــة 	• ــا، ومحاول ــة وتوثيقه ــى رصــد الممارســات اإلبداعي ــات عل ــز الجامع تحفي

ــوب. ــى النحــو المطل اســتثمار هــذه الممارســات عل
ــس، 	• ــة تدري ــا )طــالب، وأعضــاء هيئ ــة ورعايته ــرية مبدع ــي كــوادر بش تبن

ــى المســتويين  وأفــراد مــن المجتمــع( بحيــث يمكــن أن تحقــق إنجــازات عل
ــي. ــي والعلم المحل

ــى 	• ــرص عل ــع، والح ــكالت المجتم ــة لمش ــول ابتكاري ــاد حل ــى إيج ــل عل العم
ــاج. ــل واإلنت ــلوبين للعم ــر، وأس ــن للتفكي ــكار منهجي ــداع واالبت ــل اإلب جع

ــي 	• ــن ف ــن والموهوبي ــى المبدعي ــيس مراكــز أو وحــدات ترع ــد لتأس التمهي
ــات. الجامع

ــا 	• ــات، له ــز وجامع ــات ومراك ــع مؤسس ــة م ــة ومهني ــراكات علمي ــاء ش بن
ــكار. ــداع واالبت ــة اإلب ــال تنمي ــي مج ــرة ف خب
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ثالثاً ـ املخرجات اجلامعية:
1. مبادرة اجلامعة السعودية اإللكرتونية:

صــدرت موافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين ـ حفظــه اهلل ـ بتاريــخ 
ــة  ــة تعليمي ــة كمؤسس ــعودية اإللكتروني ــة الس ــاء الجامع 1432/9/10هـــ، بإنش
حكوميــة تقــدم التعليــم العالــي والتعلــم مــدى الحيــاة، وتكــون مكملــة لمنظومة 
المؤسســات التعليميــة تحــت مظلــة مجلــس التعليــم العالــي. وتمنــح الجامعــة 
ــم  ــم دورات فــي التعل ــة لتقدي ــا، إضاف شــهادات البكالوريــوس والدراســات العلي

ــتمر . المس

األهــــداف:
أن تكون ممثاًل وطنياً وبيت خبرة في مجال اختصاصها.	•
تقديــم نمــوذج تعليــم عالــي مــرن ومتميــز، يدعــم مهــارات التعلــم الذاتــي 	•

وتقديــم المعلومــات وغيرهــا مــن مهــارات المعلوماتيــة الحديثــة، وذلــك مــن 
خــالل بيئــة افتراضيــة أكثــر اســتجابة لمتطلبــات التنميــة الشــاملة وســوق 

العمــل.
تقديــم تعليــم عــاٍل مبــٍن علــى أفضــل نمــاذج التعليــم المســتند علــى تطبيقات 	•

وتقنيــات التعلــم اإللكترونــي ونقــل وتوطيــن المعرفــة الرائــدة بالتعــاون مــع 
جامعــات وهيئــات عالميــة وأعضــاء هيئــة تدريــس عالمييــن، بمحتــوى تعليمي 
راق مــن مصــادر عالميــة متعــددة، وتوطينــه بمــا يناســب المجتمــع الســعودي.

دعــم رســالة ومفهــوم التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد ومــدى الحيــاة 	•
لكافــة أفــراد المجتمــع الســعودي.

اإلجنــــازات:
تجهيــز مقــر الجامعــة الجديــد بمــا يحتاجــه مــن تجهيــزات تقنيــة . 1

وإلكترونيــة وبمــا يخــدم العمليــة التعليميــة.
تــم اســتقطاب العديــد مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن مــن الجامعات . 2

الســعودية فــي مختلــف التخصصات.
تــم االنتهــاء مــن إعــداد الهيــكل اإلداري والتنظيمــي والوصــف اإلداري . 3

للجامعــة.
افتتــاح فــروع للجامعــة فــي جــدة، والدمــام، والمدينــة المنــورة، والقصيــم، . 4

والجــوف، وأبهــا.
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ــة . 5 ــات المختلف ــروع الجامع ــي ف ــنوياً ف ــة( س ــب وطالب ــول )8000 طال قب
لدراســة البكالوريــوس والماجســتير فــي مختلــف التخصصــات التــي تقدمهــا 

ــة. الجامع
ــة . 6 ــدورات الداخلي ــالل ال ــن خ ــات م ــي الجامع ــرية ف ــوارد البش ــة الم تنمي

والخارجيــة.
االنتهــاء مــن إعــداد الخطــط الدراســية لبرامــج الجامعــة لدرجتــي . 7

المدنيــة. الخدمــة  وزارة  مــن  واعتمادهــا  والماجســتير  البكالوريــوس 
ــة . 8 ــة وخارجي ــات داخلي ــات مــع جامع ــد مــن االتفاقي ــة العدي أبرمــت الجامع

ــان  ــركة ايلوس ــوفت وش ــركة مايكروس ــل ش ــة مث ــركات عالمي ــع ش وم
)لتطبيــق نظــام بانــر بالجامعــة والخطــط الدراســية( وشــركة بــالك بــورد.

ــة . 9 ــررات الرقمي ــداد المق ــي إع ــز ف ــزة التمي ــى جائ ــة عل ــول الجامع حص
ــي  ــم اإللكترون ــي للتعل ــز الوطن ــن المرك ــة م ــز األول( المقدم )المرك

ــد. ــن بع ــم ع والتعلي
2. مبادرة مشروع وزارة التعليم الوطين لقياس خمرجات التعليم العالي.

طرحــت الزيــارة مبــادرة )المشــروع الوطنــي لقيــاس مخرجــات التعليــم 
العالــي(، وذلــك اســتمراراً لجهودهــا فــي تعزيــز مفاهيــم الجودة في مؤسســات 
التعليــم العالــي الوطنيــة، وســعياً لتنفيــذ األوامــر الملكيــة المتعلقــة بمعالجــة 
أوضــاع خريجــي الجامعــات الســعودية. ويعــد هــذا المشــروع أولــى الخطــوات 
العلميــة والعمليــة، للتأكــد مــن مســتوى البرامــج الجامعيــة، ومــدى مالءمتهــا 
لمتطلبــات ســوق العمــل المحليــة. ويشــمل المشــروع التعــرف علــى مســتوى 
ــاث فــي التخصصــات  ــات الســعودية، وخريجــي برامــج االبتع خريجــي الجامع
العلميــة المختلفــة، وذلــك عبــر تحديــد نواتــج التعلــم األساســية المســتهدفة 
ــارات  ــد المه ــك تحدي ــص، وكذل ــي كل تخص ــة ف ــة التعليمي ــي العملي ف
والقــدرات العامــة الالزمــة للكفــاءة الوظيفيــة، والنجــاح فــي الحيــاة العمليــة، 
ــات  ــاس المخرج ــة، لقي ــارات مقنن ــية، واختب ــاور قياس ــداد مح ــم إع ــن ث وم

المتوقعــة مــن كل تخصــص.

األهــــداف:
تعزيز عمليات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي.	•
ــة، ممــا سيســهم 	• ــم مــدى كفــاءة المناهــج والخطــط والبرامــج العلمي تقوي

ــا. فــي تطويرهــا وتحديثه
اإلســهام فــي رفــع المســتوى العلمــي والمهــاري لخريجــي الجامعــات وبرامــج 	•

االبتعاث.
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ــن مســتوى أداء المؤسســات 	• ــة بي ــة موثوقــة، للمفاضل ــم مؤشــرات علمي تقدي
ــة. التعليمي

االســتفادة مــن الخبــرات العالميــة فــي مجــال االختبــارات المقننــة المصممــة 	•
لقيــاس مخرجــات التعليــم العالــي.

الفوائد املرجوة من تبين االختبارات املقننة:
إن تبنــي االختبــارات المقننــة فــي منظومــة التعليــم العالــي لــه إيجابيــات 
عديــدة للجهــات ذات العالقــة. ويمكــن تلخيــص هــذه اإليجابيــات علــى النحــو 

التالــي:

ــارات  ــج االختب ــر نتائ ــوف توف ــة س ــات التعليمي ــة للمؤسس ــد المتوقع 1. الفوائ
ــن  ــل وبراهي ــتخدامها كدالئ ــن اس ــات يمك ــم بيان ــات التعلي ــة لمؤسس المقنن
تثبــت كفــاءة عملياتهــا التعليميــة. وفــي حالــة ظهــور بعــض القصــور مــن 
ــى  ــرف عل ــج، للتع ــاد بالنتائ ــة االسترش ــن للمؤسس ــارات، فيمك ــج االختب نتائ
ــن  ــة م ــن المؤسس ــك تتمك ــية، وبذل ــط الدراس ــي الخط ــل ف ــن الخل مواط

ــا. ــين مناهجه ــر وتحس تطوي
2. الفوائــد المتوقعــة لــوزراء التعليــم العالــي: ســوف توفــر نتائــج االختبــارات 
ــا  ــة، مم ــات التعليمي ــن المؤسس ــة بي ــة، للمفاضل ــرات موثوق ــة مؤش المقنن
ــك  ــي، وكذل ــم الحكوم ــم الدع ــة بتقدي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــهل اتخ سيس

ــط الجــودة. ــة للمحاســبة، وضب إيجــاد آلي
3. الفوائــد المتوقعــة لجهــات التوظيــف: يمكــن لجهــات التوظيــف االســتفادة من 

نتائــج االختبــارات المقننــة، كمؤشــر إضافــي للمفاضلــة بيــن الخريجين.
4. الفوائــد المتوقعــة للطلبــة والخريجيــن: هنــاك فائــدة مباشــرة لــكل خريــج 
يحــرز نتائــج مميــزة فــي االختبــارات المقننــة، وتتمثــل فــي منحــه فرصــة 
أفضــل عنــد المفاضلــة لغــرض التوظيــف. بيــد أن الفائــدة المرجــوة للطلبــة 
ــب  ــداً للطال ــراً جي ــتكون مؤش ــارات س ــج االختب ــي أن نتائ ــل ف ــاً تتمث عموم

الختيــار المؤسســات التعليميــة المتميــزة.
وشــملت المرحلــة األولــى مــن تنفيــذ المشــروع ســبعة تخصصــات هندســية 
هــي: الهندســة المعماريــة، والهندســة المدنيــة، والهندســة الكيميائية، والهندســة 
الصناعيــة، وهندســة الحاســب اآللــي، والهندســة الكهربائيــة، والهندســة 
ــم  ــاس والتقوي ــي للقي ــز الوطن ــع المرك ــاق م ــم االتف ــا ت ــة. كم الميكانيكي
فــي التعليــم العالــي علــى أن يتولــى المركــز إعــداد نواتــج التعلــم، ومحــاور 
ــارات والمقاييــس الالزمــة لذلــك،  القيــاس لهــذه التخصصــات، وإعــداد االختب
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ــة  ــذ المرحل ــي تنفي ــدء ف ــدد الب ــاً بص ــوزارة حالي ــا. وال ــا ميداني ــم تطبيقه ث
ــوم  ــاالت العل ــي مج ــاً ف ــمل )22( تخصص ــي ستش ــروع والت ــن المش ــة م الثاني

ــريعة. ــة والش ــية واإلداري األساس

امللخـــــــــص:
ــارعي  ــراك التس ــرز الح ــا يب ــم مبادراته ــض أه ــوزارة لبع ــق ال إن توثي
لتنفيــذ خطــة آفــاق االســتراتيجية للتعليــم العالــي لتعزيــز دور الجامعــات فــي 
ــة  ــات المعرفي ــر المخرج ــتدامة وبتطوي ــة المس ــي والتنمي ــادي المعرف االقتص

ــات. ــة للجامع ــة والتقني ــة والمجتمعي ــة والبحثي والعلمي
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تقرير عن جتربة اإلدارة العامة ملعادلة الشهادات اجلامعية

مقدمــــة:
إحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه المؤسســات الحكوميــة هــي إدارة وحفــظ 
ــة  ــات الورقي ــق والملف ــن الوثائ ــل م ــم الهائ ــن الك ــات م ــترجاع المعلوم واس
ــف  ــات أن الموظ ــض اإلحصائي ــير بع ــث تش ــي. حي ــكل يوم ــد بش ــي تتزاي والت
ــاذج،  ــالت، نم ــق )مراس ــواع الوثائ ــف أن ــغوالً بمختل ــه مش ــف يوم ــي نص يقض
مخاطبات...الــخ(. فــإذا تــم تخفيــض المــدة الالزمــة إلنشــاء هــذه الوثائــق، أو 
مــدة البحــث عــن الوثيقــة المطلوبــة، أو توزيــع الوثائــق للجهــات المطلوبــة، 
فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة إنتاجيــة المؤسســة بشــكل كبيــر )انظــر للرســم 
البيانــي إلنتاجيــة إدارة معادلــة الشــهادات الجامعيــة للخمــس ســنوات الماضيــة(.
ــاحات  ــر المس ــي توفي ــة ف ــهادات الجامعي ــة الش ــن إدارة معادل ــة م ورغب
ــن  ــتندات م ــظ المس ــة، وحف ــات الورقي ــن الملف ــتهلكة لتخزي ــة المس المكتبي
ــرق  ــتخدام ط ــك باس ــة وذل ــق المطلوب ــترجاع الوثائ ــهولة اس ــاع، وس الضي
مختلفــة للبحــث، مــع إمكانيــة وضــع أكثــر مــن صيغــة بحــث مثــل الهويــة 
الوطنيــة، رقــم الطلــب، اســم مقــدم الطلب...الــخ، وســهولة تبــادل الوثائــق داخل 
وخــارج المؤسســة، وإتاحــة الوثائــق لالطــالع بواســطة العديــد مــن األشــخاص 
فــي نفــس الوقــت، وزيــادة فعاليــة صالحيــات االطــالع علــى الوثائق، فــإن اإلدارة 
قامــت بجهــود كبيــرة فــي العمــل علــى إصــدار برنامــج معــادالت إلكترونــي 
جديــد مــن خــالل تحليــل إجــراءات طلبــات المعادلــة حتــى تــم التوصــل إلــى 

إنتــاج النســخة األولــى مــن نظــام المعــادالت اإللكترونــي.

ما هو نظام املعادالت اإللكرتوني؟:
نظــام المعــادالت اإللكترونــي هــو عبــارة عــن حــل مدمــج ســهل االســتخدام 
بالنســبة لخــادم الشــبكة والمســتخدم، وذلــك إلدارة الوثائق والصور الممســوحة 
ــريع  ــث الس ــز بالبح ــذي يتمي ــرى وال ــات أخ ــن ملف ــتوردة م ــاً أو المس ضوئي

والســهولة فــي التصفــح.
نظــام المعــادالت اإللكترونــي يتيــح إمكانية طلــب معادلــة الشــهادة إلكترونياً 
وأيضــا متابعــة الطلــب مــن خــالل البوابــة اإللكترونيــة دون الحاجــة للحضــور 

إلــى مبنــى الــوزارة والتعامــالت المباشــرة مــع الموظفين.
فهــو نظــام يقــوم بجميــع وظائــف األرشــفة بصــورة ســهلة ومتكاملــة بمــا 
يتناســب مــع أنشــطة إدارة معادلــة الشــهادات الجامعيــة ممــا يــؤدي إلــى تكويــن 
ــراءات  ــيف واإلج ــكاليات األرش ــع إش ــل جمي ــوي يح ــوق وق ــي موث ــيف آل أرش

اليدويــة والتــي تتســم بالجمــود والتعقيــد.
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ميزات نظام املعادالت اإللكرتوني:
يتمتــع المســتخدمون بالقــدرة علــى التصفــح، والمســح الضوئي، واالســتيراد، 
والتصديــر، والبحــث، والطباعــة، وحــذف ملفــات ومجلــدات، واســتعادة ملفــات 
ــوق  ــى الحق ــد عل ــي تعتم ــراءات الت ــن اإلج ــد م ــة والمزي ــدات محذوف أو مجل

التــي تــزود مــن قبــل المشــرف ومنهــا:

1. تصنيف وفرز طلبات المعادلة بصورة سهلة ومرنة وبصورة آلية.
2. الحصول السريع والمباشر على أي وثيقة من أي نوع في أي وقت.

3. مشاركة الوثائق بين المستخدمين.
4. حماية الوثائق من الضياع والتلف.

5. توفير التكاليف التي تتفق في األرشيف اليدوي.
6. إدارة دورة طلب المعادلة بصورة آلية.

7. البحث عن أي طلب معادلة بطرق متعددة.
ــة  ــات متكامل ــدة بيان ــى قاع ــق إل ــذه الوثائ ــوى ه ــل محت ــة تحوي 8. إمكاني

ــق. ــذه الوثائ ــات ه ــي محتوي ــث ف ــن البح ــث يمك بحي
نظام املعادالت اإللكرتوني اجلديد والتكامل مع األنظمة األخرى:

ــم  ــث ت ــد نظامــاً متكامــاًل حي ــي الجدي ــادالت اإللكترون يعــد نظــام المع  
ربطــه مــع أنظمــة أخــرى مثــاًل ربــط نظــام المعــادالت اإللكترونــي الجديــد 
بتطبيــق مســتقل لالتصــاالت اإلداريــة ونظــام الجامعــات الموصــى بهــا ونظــام 
ــات  ــمل تطبيق ــك ليش ــدى ذل ــل يتع ــن التكام ــة، ولك ــة اإللكتروني المصادق
خارجيــة، علــى ســبيل المثــال تــم ربــط نظــام المعــادالت اإللكترونــي الجديــد 

ــات. ــي للمعلوم ــز الوطن ــن المرك ــن م ــة يقي ــفير وبخدم ــام س بنظ

عدد الشهادات التي تم معادلتها مقارنة بالسنوات الخمس الماضية:

عدد الشهادات المعادلةالسنة
14292349هـ
14304367هـ
14315559هـ
14328132هـ
143310637هـ
143411590هـ
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عدد الشهادات املعادلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1429هـ    1430هـ    1431هـ     1432هـ     14333هـ   1434هـ

 

يتضح من الرسم البياني أعاله الزيادة الكبيرة جداً في أعداد طلبات المعادلة 
خالل عام 1434هـ والتي تعزى لـ:

ــي إنجــاز  ــة الشــهادات ف ــد لمعادل ــي الجدي 1. نجــاح اإلجــراءات والنظــام اآلل
هــذا العــدد الكبيــر جــداً مــن طلبــات المعادلــة خــالل عــام 1434هـــ بمعــدل 

ــة شــهرياً. ــة 1000 قــرار معادل ــى قراب وصــل إل

2. قــرارات المعادلــة التــي تــم إصدارهــا خــالل عــام 1434هـــ أكثــر خمســة 
أضعــاف القــرارات الصــادرة خــالل عــام 1429هـــ.

خامتـــــة:
ــع أي  ــاون م ــام للتع ــتعداد ت ــى اس ــهادات عل ــة الش ــة لمعادل إن اإلدارة العام
جهــة ترغــب فــي االســتفادة مــن تجربــة اإلدارة فــي تطبيــق هــذا النظــام أو فــي 

تقديــم عــرض متكامــل عــن نظــام المعــادالت اإللكترونــي.
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البحث العلمي
 ســــلطنة عمـــــان
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جملس البحث العلمي

جهود جملس البحث العلمي
يف دعم البحث العلمي يف سلطنة عمان

2014م )عمان(

حقــق مجلــس البحــث العلمــي بســلطنة عمــان العديــد مــن اإلنجــازات منــذ 
إنشــائه بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم )2005/54( وحتــى اآلن، مــن خــالل 
اعتمــاده لالســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي والبــدء الفعلــي فــي تنفيذهــا. 
حيــث تــم وضــع السياســات واآلليــات التــي تحقــق رؤيتــه لتأســيس منظومــة 
إبداعيــة تســتجيب للمتطلبــات المحليــة والتوجهــات العالميــة وتعــزز االنســجام 
وتقــود إلــى االبتــكار والتميــز العلمــي. وتترجــم أهدافــه لبنــاء ســعة وتميــز 
ــة  ــة بحثي ــيس بيئ ــة وتأس ــل للمعرف ــة ونق ــط بحثي ــيس رواب ــي وتأس بحث
ــج  ــن البرام ــد م ــل العدي ــي تفعي ــس ف ــدأ المجل ــع، ب ــى أرض الواق ــزة إل محف
لتشــكل منظومــة مترابطــة تخــدم كافــة شــرائح المجتمــع المهتمــة بالبحــث 

العلمــي.

1. برنامج املنح البحثية االسرتاتيجية:
برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية عبــارة عــن برامــج لمشــاريع بحثيــة 
تنفــذ علــى المــدى المتوســط والبعيــد فــي المجــاالت ذات األولويــة الوطنيــة 
والتــي يتــم اختيارهــا مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي بالتشــاور مــع الجهــات 

ذات الصلــة فــي المجتمــع العمانــي.

ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز التميــز البحثــي وبنــاء القــدرات الوطنية في 
المجــاالت االســتراتيجية مــن خــالل التحليــل العلمــي وطــرح حلــول لمتخــذي 
القــرار للمشــكالت التــي يتــم البحــث فيهــا، يقــوم البرنامــج بتمويــل المشــاريع 
مــن خــالل الدعــوة لتقديــم مقترحــات تنافســية مــن حيــث الجــودة. كمــا يمكن 
لمجلــس البحــث العلمــي أو اللجــان المشــرفة علــى البرامــج االســتراتيجية أن 
توجــه الدعــوة لطلــب مقتــرح بحثــي فــي موضــوع معيــن مــن باحث أو مؤسســة 
بحثيــة متخصصــة فــي المجــال الدقيــق لموضــوع البحــث. وفــي هــذا اإلطــار 

تــم حتــى اآلن )2014( اعتمــاد أربعــة برامــج بحثيــة اســتراتيجية وهــي:

أوالً ـ الربنامج البحثي للسالمة على الطرق:
ــة  ــات الخمس ــم التحدي ــد أه ــرق أح ــى الط ــالمة عل ــوع الس ــر موض يعتب
ــج  ــذا البرنام ــاء ه ــم إنش ــذا ت ــلطنة. ل ــة بالس ــة االجتماعي ــية للتنمي الرئيس
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كموضــوع اســتراتيجي يمكــن إيجــاد الحلــول المناســبة لــه مــن خــالل النتائــج 
البحثيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، شــهد البرنامــج البحثــي للســالمة علــى الطــرق 
عــدداً مــن المســتجدات والتطــورات، فقــد حــددت اللجنــة التوجيهيــة للبرنامــج 
البحثــي والتــي تضــم فــي عضويتهــا عدداً مــن الجهــات المعنيــة بحــوادث الطرق 
ــي: ــية وه ــة أساس ــاور بحثي ــة مح ــلطانية، أربع ــان الس ــرطة عم ــها ش وتترأس

• تحليل الحوادث وطرق الوقاية.	
• القضايا االجتماعية والسلوكية.	
• القضايا القانونية والتنظيمية.	
• خدمات العناية باإلصابات.	

كمــا تــم خــالل الربــع األول مــن عــام 2013م االنتهــاء مــن تنفيــذ قاعــدة 
بيانــات حــوادث الطــرق )IMSSP( والتــي تــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع المعمــل 
البريطانــي لبحــوث النقــل، وســوف تســهل قاعــدة البيانــات فــي توفيــر الكثيــر 
ــوادث  ــرق وح ــة بالط ــات المعني ــة للجه ــات المهم ــات واإلحصائي ــن البيان م
المــرور بالجهــات األخــرى المعنيــة باإلضافــة إلــى أنهــا ســتصبح مصــدراً ثريــاً 
للباحثيــن واألكاديمييــن إلجــراء دراســات متعمقــة فــي مجــاالت الســالمة علــى 

الطــرق.
ــات  ــة مقترح ــل أربع ــج تموي ــة للبرنام ــة التوجيهي ــدت اللجن ــا اعتم كم
ــن داخــل وخــارج الســلطنة،  ــات والمؤسســات م ــن الجامع ــدد م ــع ع ــة م بحثي

ــي: ــة ه ــات البحثي والمقترح
ــد . 1 ــة« تنفــذه جامعــة كوينزالن ــات الثقيل ــوان »المركب مقتــرح بحثــي بعن

االســترالية بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس.
مقتــرح بحثــي بعنــوان »ســالمة الســائق المبتدئ« تنفــذه جامعــة كوينزالند . 2

االســترالية بالتعــاون مع جامعــة الســلطان قابوس.
ــدة . 3 ــل ح ــة لتقلي ــة الصحي ــرق الرعاي ــين ط ــوان »تحس ــي بعن ــرح بحث مقت

ــع  ــاون م ــس بالتع ــون هوبكن ــة ج ــذه جامع ــرق« تنف ــوادث الط ــات ح إصاب
ــة. وزارة الصح

ــز . 4 ــة ـ تعزي ــات المروري ــوادث واإلصاب ــع الح ــون »من ــي بعن ــرح بحث مقت
الجهــود الوقائيــة وتطبيــق قوانيــن ضبــط الســرعة فــي عمــان« ينفــذه معهد 

ــوس. ــة الســلطان قاب ــع جامع ــاون م كورناليســكا بالتع
ومــن المؤمــل أن تســاهم هــذه الجهــود فــي إيجــاد حلــول علميــة للحــد من 
ــة  ــة الناجم ــل الخســائر البشــرية والمأدي ــي الســلطنة وتقلي حــوادث الســير ف

عنهــا.
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ثانياً ـ الربنامج البحثي لإلدارة املتكاملة ملكافحة حشرة دوباس النخيل )املتق(:
ــن  ــل واحــداً م ــب أشــجار النخي ــذي يصي ــل ال ــاس النخي ــرض دوب ــد م يع
اآلفــات المســتعصية التــي كان لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أشــجار النخيــل 
ــة  ــة كمحاول ــواد الكيماوي ــق باســتخدام الم ــرات أخــرى تتعل ــن تأثي فضــاًل ع
لمعالجــة المــرض وامتــدت هــذه التأثيــرات علــى البيئــة واإلنســان نفســه. ومــن 
ــد المــرض كأحــد المشــاريع االســتراتيجية إليجــاد  ــم تحدي ــق ت هــذا المنطل

حلــول علميــة مناســبة باســتخدام البحــث العملــي.
وقــد حــددت اللجنــة التوجيهيــة للبرنامــج والتــي تضــم فــي عضويتهــا عدداً 
ــة  ــها وزارة الزراع ــة ترأس ــة والخاص ــة واألكاديمي ــات الحكومي ــن المؤسس م

والثــروة الســمكية خمســة محــاور بحثيــة أساســية وهــي:
• دراسة إيكولوجيا حشرة دوباس النخيل وطرق المكافحة الحيوية لها.	
• مسح طرق المكافحة بالرش ودراسة إدارة المقاومة الكيميائية.	
• تقييم أساليب المكافحة الحيوية ومدى كفاءتها.	
• دراسة أساليب المكافحة بالطرق التقليدية السائدة واإلرث المعرفي.	
• ــة 	 ــق اإلدارة المتكامل ــة بتطبي ــة المرتبط ــة واالقتصادي ــل االجتماعي العوام

ــة. ــذه اآلف له
ــتة  ــل س ــام 2013م تموي ــى ع ــج حت ــة للبرنام ــة التوجيهي ــرت اللجن وأق

ــي:. ــاريع ف ــذه المش ــت ه ــة. وتمثل ــات بحثي مقترح

دراســة حالــة المقاومــة أو التحمــل أو الحساســية لحشــرة دوبــاس النخيــل . 1
تجــاه المبيــدات المســتخدمة فــي ســلطنة عمــان مقــدم مــن وزارة الزراعــة 
ــر  ــة بمص ــوث الزراعي ــز البح ــع مرك ــاون م ــمكية بالتع ــروة الس والث
ــؤون  ــة وش ــؤون المناخي ــة والش ــوس ووزارة البيئ ــلطان قاب ــة الس وجامع

ــالط الســلطاني. الب
ــتدامة . 2 ــة والمس ــإلدارة المتكامل ــج ل ــع برنام ــي وض ــاص ف ــدد االختص تع

لحشــرة دوبــاس النخيــل بســلطنة عمان، مقــدم مــن وزارة الزراعــة والثروة 
الســمكية بالتعــاون مــع جامعــة باليرمــو وجامعــة نوتنغهــام وجامعــة لينينــا 

وجامعــة كلــود برنــار.
اإلدارة طويلــة األجــل لحشــرة دوبــاس النخيــل فــي ســلطنة عمــان مقــدم . 3

مــن جامعــة كوبنزالنــد بأســتراليا بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس.
ــك . 4 ــة ذل ــلطنة وعالق ــي الس ــل ف ــاس النخي ــرة دوب ــة حش ــة كثاف نمذج

بالعوامــل المناخيــة والبيئيــة، مقــدم مــن جامعــة نيــو إنجالنــد بأســتراليا 
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بالتعــاون مــع جامعــة غــرب اســكتلندا ومعهــد بحــوث وقايــة النبــات بمصــر 
وشــؤون البــالط الســلطاني وديــوان البــالط الســلطاني وجامعــة الســلطان 

ــة. ــة والشــؤون المناخي ــوس ووزارة البيئ قاب
ــاء، . 5 ــي لألمع ــل الجزيئ ــق التحلي ــن طري ــة ع ــة الحيوي ــف المكافح توصي

مقــدم مــن جامعــة كنتاكــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة بالتعــاون مــع 
ــوس. ــة الســلطان قاب جامع

إلــى جانــب ذلــك تــم فــي العــام 2013م التوقيــع مــع شــركة ريــل ســوفت 
علــى عقــد إلعــداد قاعــدة بيانــات لتكــون مرتكــزاً أساســياً فــي توفيــر البيانــات 
الخاصــة بالبرنامــج. ويعتبــر الهــدف األساســي لقاعــدة البيانــات هو وضــع منهج 
علمــي لجمــع البيانــات ذات العالقــة بــإدارة ومكافحــة حشــرة دوبــاس النخيــل 
بالســلطنة وذلــك مــن خــالل تطويــر قواعــد البيانــات ذات العالقــة بالدوبــاس 
ــا وزارة الزراعــة  ــة ومنه ــات ذات العالق ــي الجه ــك الموجــودة ف ــا تل ــا فيه بم
والثــروة الســمكية. وســيتم مــن خــالل قاعــدة البيانــات تحليــل وإدخــال نتائــج 
جميــع الدراســات البحثيــة التــي ســيتم تنفيذهــا مــن خــالل البرنامــج بالتعــاون 

مــع المؤسســات البحثيــة ســواء داخــل الســلطنة أو خارجهــا.

ثالثاً ـ برنامج املرصد االجتماعي:
أوضحــت االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي لقطــاع الثقافــة والعلــوم 
ــد  ــة ترص ــوث علمي ــة لبح ــة وأولوي ــاك حاج ــية أن هن ــة واألساس االجتماعي
ــج  ــات نتائ ــن خــالل توصي ــة م ــج الفاعل ــة. وتضــع البرام ــرات االجتماعي التغي
البحــوث العلميــة. تــم إنشــاء برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعيــة فــي العــام 
ــى  ــث يتول ــتراتيجية. حي ــة االس ــح البحثي ــج المن ــة برنام ــت مظل 2011م تح
رصــد التغيــرات االجتماعيــة فــي حركــة المجتمــع وتحليلهــا بواســطة البحــث 
العلمــي، وتوفيــر نتائــج تلــك البحــوث وتوصياتهــا لصنــاع ومتخــذي القــرار 

ــة. والمجتمــع عام
ــن  ــدد م ــن ع ــة م ــج والمكون ــة للبرنام ــة التوجيهي ــددت اللجن ــد ح  وق
الجهــات الحكوميــة واألكاديميــة والخاصــة وترأســها وزارة التنميــة االجتماعية 

ــا وهــي: ــة المحــددة ـ حــول ثــالث قضاي ــات البحثي مجموعــة مــن األولوي
• قيم الشباب.	
• تماسك األسرة.	
• العمل والمستوى المعيشي.	

كمــا تــم االعتمــاد علــى ثالثــة معاييــر عامــة لتحديــد هــذه المواضيــع البحثية 
: هي
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أن تكــون الظاهــرة متعلقــة بالمجتمــع العمانــي وبثقافتــه وتركيبتــه . 1
االجتماعيــة والدينيــة.

أن تفيد نتائج البحث في عملية صناعة القرار وبناء السياسات.. 2
أن تكون مؤشرات وجود الظاهرة في زيادة ملحوظة.. 3

رابعاً ـ الربنامج البحثي يف الطاقة املتجددة:
وافقــت هيئــة المجلــس خــالل العــام 2013م بنــاًء علــى رغبــة الهيئــة العامــة 
للكهربــاء والميــاه الهادفــة لتطبيــق اســتخدامات الطاقــة المتجــددة مــن خــالل 
ــة  ــدرات البحثي ــة الق ــددة وتنمي ــات المتج ــوث الطاق ــتراتيجي لبح ــج اس برنام
إلــى أن يتــم تقديــم دراســة اســتراتيجية متكاملــة عــن المشــروع البحثــي. وقــد 
تــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة برئاســة ســعادة رئيــس الهيئــة العامــة للكهربــاء 
والميــاه وعضويــة الجهــات األكاديميــة والمؤسســات ذات االختصــاص فــي مجال 

الطاقــة المتجــددة.
يهــدف البرنامــج إلــى وضــع مســار وآليــة للبحــوث المقدمــة فــي مجــال 
الطاقــة المتجــددة وذلــك بإنشــاء لجنــة لتنميــة القــدرات والبحــوث فــي هــذا 
المجــال. باإلضافــة إلــى وضــع محــاور وأســس ومعاييــر لتقييــم المقترحــات 
ــى  ــاً إل ــج أيض ــدف البرنام ــا يه ــددة. كم ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــة ف البحثي
توفيــر التمويــل للبحــوث والدراســات والمشــاريع المجديــة فــي هــذا المجــال 
بعــد دراســة اللجنــة لهــا وكذلــك دراســة الطــرق المثلــى الســتهالك الكهرباء. 
باإلضافــة إلــى دعــم إنشــاء شــبكات تواصــل مــع العلمــاء والباحثيــن المحلييــن 

والدولييــن فــي مجــال الطاقــة المتجــددة مــن خــالل اللجنــة.

النتائج اإلجيابية املتوقعة من الربنامج:
ــات،  ــد، المنظم ــات، المعاه ــخاص، الجامع ــة )األش ــادر البحثي ــع المص 1. تجمي
الشــركات وغيرهــا مــن المصــادر المحليــة والدوليــة( فــي مجــال الطاقــة 

ــددة. المتج
ــي تعــود  ــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة والت 2. اســتخالص البحــوث المجدي
بالنفــع علــى البلــد وذلــك بالتشــاور مــع الجهــات المعنيــة فــي هــذا المجــال.
ــم  ــا والدع ــلطنة له ــاج الس ــودة واحتي ــث الج ــن حي ــوث م ــف البح 3. تصني
المطلــوب لــكل بحــث أو دراســة ليتــم وضــع قائمــة تتضمــن األولويــة فــي 

ــن. ــل المعنيي ــن قب ــا م ــهل متابعته ــوث ليس ــات البح درج
ــة وتشــجيع  ــا اللجن ــي تنصــح به ــه الدعــم للمقترحــات والبحــوث الت 4. توجي

البــدء فــي تطبيقهــا.
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ــذا  ــي ه ــن ف ــات واألشــخاص المهتمي ــات والمؤسس ــكل الجه ــق مرجــع ل 5. خل
ــم. ــم واقتراحاته ــرح أفكاره ــك لط ــال وذل المج

6. وضــع برامــج لتنميــة القــدرات البحثيــة بمــا يتناســب مــع المتطلبــات الحالية 
والمســتقبلية فــي هــذا المجال.

ــى  ــة للحصــول عل ــن كل جهــة بحثي ــات موثقــة لتمكي 7. ترســيخ قاعــدة بيان
المعلومــات المرتبطــة بالطاقــة المتجــددة. ولتكــون قاعــدة البيانــات مرجــع 
ــا  ــم تحديثه ــم البحــوث واالقتراحــات المطروحــة. ويت ــة لتقيي ــة الفني للجن

بــكل المســتجدات فــي هــذا المجــال.

2. برنامج املنح البحثية املقرتحة:
يهــدف إلــى زيــادة الســعة البحثيــة فــي الســلطنة، وإيجــاد بيئــة محفــزة 
للباحثيــن. بــدأ مجلــس البحــث العلمــي فــي تمويــل المقترحــات البحثيــة التــي 
ــج  ــن برنام ــة ضم ــم المختلف ــاالت اختصاصه ــي مج ــون ف ــا الباحث ــدم به يتق
المنــح البحثيــة المفتوحــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام 2009م، حيــث يتــم 
ــالل  ــن خ ــج م ــتقبلها البرنام ــي يس ــة الت ــات البحثي ــل المقترح ــاد تموي اعتم
ــة  ــات البحثي ــج المقترح ــذا البرنام ــتقبل ه ــام. ويس ــم كل ع ــن للتقيي دورتي
مــن الباحثيــن المنتســبين للجامعــات والكليــات والمؤسســات البحثيــة المرتبطــة 
بنظــام المجلــس اإللكترونــي علــى أن يــرأس الفريــق البحثــي باحــث مــن حملــة 
الدكتــوراة. وفــي هــذا اإلطــار فقــد اســتقبل البرنامــج خــالل دوراتــه التســع 
حوالــي )213( مقترحــاً بحثيــاً حيــث توزعــت المقترحــات الممولــة مــن مجموع 

المقترحــات التــي تــم التقــدم بهــا علــى ســتة قطاعــات رئيســية هــي:
قطاع الطاقة والصناعة )24( مقترحاً بحثياً.	•
قطاع البيئة والموارد الحيوية )19( مقترحاً بحثياً.	•
قطاع التعليم والموارد البشرية )15( مقترحاً بحثياً.	•
قطاع االتصاالت ونظم المعلومات )11( مقترحاً بحثياً.	•
قطاع الثقافة والعلوم االجتماعية واألساسية )10( مقترحات بحثية.	•

ــن 12  ــر م ــى أكث ــة عل ــة الممول ــات البحثي ــذه المقترح ــت ه ــد توزع وق
ــام  ــة بنظ ــة مرتبط ــات حكومي ــة ومؤسس ــة وخاص ــة حكومي ــة أكاديمي مؤسس
ــدد 41  ــة ع ــات البحثي ــذه المقترح ــت ه ــا تضمن ــي. كم ــس اإللكترون المجل
منحــة دكتــوراة وعــدد 97 منحــة ماجســتير. حيــث يســاهم هــذا البرنامــج فــي 
دعــم الدراســات العليــا بطريقــة غيــر مباشــرة مــن خــالل مشــاركة باحثيــن 

ــوراة. ــل شــهادة الماجســتير أو الدكت ــي لني ــرح البحث ــي المقت مســاعدين ف
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3. الكراسي البحثية:
بهــدف تحقيــق التميــز البحثــي ونقــل التقانــة وبنــاء الروابــط إلــى جانــب 
بنــاء الســعة البحثيــة. قــام مجلس البحــث العلمــي بتمويل إنشــاء كرســي بحثي 
ــذي  ــوس وال ــة الســلطان قاب ــاه بجامع ــة المي ــي مجــال تحلي ــو ف ــة النان لتقني
ــال  ــف ري ــبعين أل ــداً وس ــن وواح ــة ماليي ــه )3.071.000 رع( ثالث ــغ تكلفت تبل
عمانــي علــى مــدى خمــس ســنوات. حيــث تــم إنشــاء مختبــرات علميــة وبــدأ 
طلبــة الماجســتير والدكتــوراة بالدراســات البحثيــة لتحقيــق أهــداف الكرســي. 
يعمــل الكرســي علــى دراســة وتحليــل تكنولوجيــا هجينــة متقدمــة مركبــة من 
األكســدة الضوئيــة والمعالجــة البيولوجيــة لمعالجــة الميــاه وكذلــك إزالــة 
الملوثــات العضويــة الســامة والمنتجــات الثانويــة باســتخدام عمليــات األكســدة 
المتقدمــة وتقنيــة النانــو وتشــتمل الخطــة المرســومة للكرســي البحثــي علــى 

تقديــم 9 منــح لطلبــة الماجســتير و5 منــح لطلبــة الدكتــوراة.

كمــا قــام المجلــس أيضــاً فــي العــام 2013م بتمويــل كرســي بحثــي آخــر 
يركــز علــى تطبيقــات علــوم المــواد والمعــادن فــي جامعــة نــزوى بالتعــاون 
مــع جامعــة كمابــردج البريطانيــة وتبلــغ التكلفــة التقديريــة للكرســي البحثي 
ــى  ــك عل ــي وذل ــال عمان ــن ري ــة ماليي ــدره )5.000.000 ر ع( خمس ــاً وق مبلغ
مــدى خمــس ســنوات. يهــدف هــذا الكرســي إلــى إعــداد بحــوث علميــة وبرامــج 
بإشــراف جامعــة كامبــردج، وبنــاء القــدرات والســعة البحثيــة المحليــة. وابتكار 
ــة إلــى منتجــات أو تأســيس  ــة الفكريــة لتحويــل البحــوث العلمي وإدارة الملكي
شــركات. وبنــاء عالقــات دوليــة فــي هــذا المجــال البحثــي وإيجــاد الخبــرات 
ــروات  ــع الث ــة م ــلطنة والمتعامل ــي الس ــة ف ــات الحكومي ــبة للمؤسس المناس
الطبيعيــة بمجــال علــوم المــواد، باإلضافــة إلــى تحويــل النتائــج البحثيــة لمــادة 
ــة  ــات المحلي ــاندة المؤسس ــة. ومس ــة مختلف ــتويات جامعي ــى مس ــة عل تعليمي
العاملــة بمجــال علــوم المــواد وتطبيقاتهــا فــي توســعة برامجهــا اإلنتاجيــة مــن 
أجــل المســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي وخلــق فــرص عمــل للمواطــن. إضافــة 
إلــى ذلــك يحتــوي برنامــج الكرســي علــى خطــة تقديــم 24 منحــة دراســية 
فــي مســتوى الدراســات العليــا. والتــي تتضمــن 16 منحــة لطلبــة الماجســتير و8 

منــح لطلبــة الدكتــوراة.

4. املراكز البحثية:
ــاء  ــان إلنش ــلطنة عم ــي س ــي ف ــث العلم ــس البح ــود مجل ــار جه ــي إط ف
مراكــز بحثيــة متخصصــة. فقــد تــم ضمــن برنامــج المراكــز البحثيــة إنشــاء 
مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة فــي العالــم 2012م، حيث 
تــم خــالل العــام اعتمــاد اإلطــار العــام الســتراتيجية هــذا المركــز مــن قبــل 
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مجلــس الــوزراء المقــر. كمــا بــدأ فــي العــام 2013م العمــل بمركــز عمــان 
ــى  ــدف المركــز إل ــي. يه ــة بشــكل فعل ــة والنباتي ــة الحيواني ــوارد الوراثي للم
ترجمــة اســتراتيجيته إلــى 28 برنامجــاً أساســياً وتكميليــاً وذلــك فــي مختلــف 
ــى  ــون عل ــل القائم ــة، ويعم ــة والحيواني ــوارد النباتي ــة بالم ــاالت المرتب المج
المركــز لتنفيــذ اســتراتيجيته مــن خــالل عــدد مــن المراحــل تبــدأ بمرحلــة 
مــا قبــل التأســيس والتــي تســتمر لمــدة 3 ســنوات مــن أجــل صقــل الجوانــب 
الموضوعيــة والتنفيذيــة ورفــع الوعــي في المجتمــع بأهميــة المــوارد الوراثية.
وقــد نفــذ المركــز عــدداً مــن الفعاليــات فــي إطــار نشــر الوعــي بأهميــة 
المــوارد الحيويــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم المختلفــة. باإلضافــة إلــى فعاليــة 
المقهــى العلمــي والتــي تعتبــر واحــدة مــن الممارســات المتبعــة فــي المجتمــع 
ــة للنقــاش فــي جلســات غيــر رســمية  العلمــي الدولــي لطــرح مواضيــع علمي
بأســلوب ممتــع وشــيق بحضــور العــام، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي المعارض 

والفعاليــات المتخصصــة.

5. برنامج دعم بحوث الطالب:
ــج  ــق برنام ــام 2013م تطبي ــة ع ــي بداي ــي ف ــث العلم ــس البح ــدأ مجل ب
ــى  ــة األول ــة الجامعي ــالب المرحل ــتهدف ط ــذي يس ــالب ال ــوث الط ــم بح لدع
ــل  ــات داخ ــات والجامع ــي والكلي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــون ف ــن يدرس مم
ــف  ــي مختل ــداد بحــوث ف ــن إلع ــن الباحثي ــل م ــل جي ــك لتأهي الســلطنة، وذل
ــالب  ــن الط ــة م ــه الرغب ــن لدي ــكل م ــج ل ــح البرنام ــة. ويتي ــاالت العلمي المج
ــم  ــاالت اهتمامه ــن مج ــة ضم ــاريع بحثي ــذ مش ــي تنفي ــاركة ف ــة المش فرص
داخــل مؤسســاتهم التعليميــة. أو بالتعــاون مــع مؤسســات تعليميــة أخــرى داخــل 

ــلطنة. الس
ويمكــن البرنامــج الطــالب أيضــاً مــن اســتقصاء مواضيــع تناســب ميولهــم 
وتخصصاتهــم، واختيــار أفــكار لمشــاريع بحثيــة إبداعيــة. والعمــل على دراســتها 
بصــورة متعمقــة باســتخدام الطــرق والمنهجيــات العلميــة تحــت إشــراف عضــو 
ــروع  ــاب المش ــن احتس ــة. ويمك ــة التعليمي ــية بالمؤسس ــة التدريس ــن الهيئ م
البحثــي الممــول مــن هــذا البرنامــج كســاعات أكاديميــة معتمــد للطــالب أو 
كمشــروع تخــرج، كمــا يمكــن أن تكــون البحــوث المقدمــة للبرنامــج جــزءاً 

مــن مشــاريع بحثيــة كبيــرة.
ــالب  ــن ط ــة م ــل الجامعي ــي المراح ــين ف ــالب الدارس ــتهدف الط ــو يس وه
الدبلــوم أو البكالوريــوس والــذي يؤهلهــم المعــدل التراكمــي ـ والــذي حــدده 
البرنامــج بـــ )2.3( للمشــاركة فــي فريــق طالبــي يتــراوح عــدده مــن )2ـ7( 
وبإشــراف عضــو مــن الــكادر األكاديمــي بالكليــة أو الجامعــة، ويصــل أقصــى 

ــال عمانــي. ــغ للدعــم 2400 ري مبل
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جتربة ضمان اجلودة واإلعتماد األكادميي
1. التجربة األوىل: وضع نظام مطور العتماد مؤسسات التعليم العالي:

ــوراً  ــاً مط ــاً نظام ــي حالي ــاد األكاديم ــة لالعتم ــة العماني ــت الهيئ         صمم
ــن  ــن متتابعتي ــى مرحلتي ــه عل ــم تطبيق ــي يت ــم العال ــات التعلي ــاد مؤسس العتم

همــا:
أ .  تدقيــق الجــودة المؤسســة  وب التقويــم مقابــل المعاييــر المؤسســة، وجــاء 
تصميــم هــذا النظــام بنــاًء علــى دراســة شــاملة لتحليــل احتياجــات قطــاع 
التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، والتــي تضمنــت استشــارة موســعة مــع 
كافــة الجهــات المعنيــة بقطــاع التعليــم العالــي فــي الســلطنة، ومقايســة 
مرجعيــة مــع عــدد مــن التجــارب اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال ضمــان 
الجــودة واالعتمــاد األكاديمــي. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل )1( أدنــاه، 
ــى  ــدأ بحصــول المؤسســة عل ــات ضمــان الجــودة المؤسســية تب ــإن عملي ف
ــى مــن  الترخيــص )مــن الجهــات المختصــة(، وبعــد تخــرج الدفعــة األول
ــى مــن  ــة األول ــق الجــودة )المرحل ــة تدقي ــا، تمــر المؤسســة بعملي طلبته
االعتمــاد المؤسســي(، حيــث يتــم فــي هــذه العمليــة النظــر فــي إجــراءات 
ــة  ــي المؤسس ــا ف ــول به ــة المعم ــين النوعي ــات تحس ــودة وآلي ــان الج ضم
المعنيــة وتقويــم فاعليــة هــذه اإلجــراءات بالمقارنــة مــع األهــداف التــي 
رســمتها المؤسســة لنفســها، وبالتالــي بيــان قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق 
أهدافهــا وتطلعاتهــا، ومــدى قدرتهــا علــى التحســين المســتمر. وال تتمخض 
عمليــة تدقيــق الجــودة عــن نتيجــة نجــاح أو فشــل للمؤسســة، بــل ينتــج 
عنهــا تقريــر، يتــم نشــره بشــكل علنــي، ويتضمــن إشــادات بمواطــن القــوة 
فــي أداء المؤسســة، وتأكيــدات علــى الجوانــب التــي تدعــم جهود المؤسســة 
ــم  ــم تق ــي ل ــب الت ــي الجوان ــين األداء ف ــات بتحس ــين، وتوصي ــي التحس ف

المؤسســة بمعالجتهــا بالشــكل المناســب.
وبعــد مضــي أربــع ســنوات مــن تدقيــق الجــودة، تخضــع المؤسســة لعمليــة 
التقويــم مقابــل المعاييــر )المرحلــة الثانيــة مــن االعتمــاد المؤسســي(، حيث 
يتــم التحقــق العملــي مــن اســتيفاء المؤسســة لمعاييــر الجــودة المؤسســـة 
التي تضعها الهيئـــة العمانية لالعتمـــاد األكاديمـــي. وفي حــــال استيفــاء 

المؤسســة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــم  ــودة التعلي ــي إلدارة ج ــام الوطن ــوان »النظ ــل بعن ــة العم ــن ورق ــس م ــص مقتب ــذا الن ه
العالــي فــي ســلطنة عمــان: وتنفيــذه«، ســالم بــن رضــا رضــوي، والتــي تــم عرضهــا فــي 

ــى المســتقبل، 14ـ16/ســبتمبر/2014م. ــق إل ــم: الطري ــة للتعلي ــدوة الوطني الن
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للمعاييــر، يتــم منحهــا صفــة المؤسســة المعتمــدة وتمنــح شــهادة االعتمــاد. 
ــر، عندهــا توضــع  أمــا فــي حــال عــدم اســتيفاء المؤسســة لتلــك المعايي
تحــت المالحظــة لمــدة ســنة أو ســنتين بنــاًء علــى قــرار مــن مجلــس إدارة 
الهيئــة. ثــم تمــر المؤسســة بمرحلــة إعــادة التقويــم، فــإذا كانت مســتوفية 
للمعاييــر، تمنــح صفــة المؤسســة المعتمــدة وشــهادة االعتمــاد المؤسســي. 
ــة  ــة تنهــي عملي ــر، فــإن الهيئ أمــا إذا أخفقــت فــي اســتيفاء تلــك المعايي
االعتمــاد، وترفــع توصيــة إلــى الــوزارة المشــرفة علــى المؤسســة، ومجلــس 
التعليــم، التخــاذ الــالزم، حمايــة للطلبــة والمجتمــع مــن التعليــم المتدنــي 

المســتوى.

بدأت الدورة                                             األولى عام    

                                               2008م

4 سنوات تقريباً                     4 سنوات تقريباً

                                                                          

                                                               
عدم استيفاء المعايير

                             الوضع تحت المالحظة )1ـ2 سنة(
                       المعايير غير مستوفاة

                       ولكن هناك تقدم واضح

مفتاح                  
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ــاع  ــع قط ــي م ــاد المؤسس ــور لالعتم ــام المط ــة النظ ــت مناقش ــد تم وق
التعليــم العالــي والجهــات المعنيــة األخــرى، ثــم الحصــول علــى تغذيــة راجعــة 
إيجابيــةـ  بمعظمهــاـ  نظــراً لمــا يتميــز بــه نظــام االعتمــاد ذو المرحلتيــن مــن 

إيجابيــات تمثلــت فيمــا يلــي:
ــة 	• ــي المرحل ــول إل ــي الدخ ــم العال ــات التعلي ــة لمؤسس ــام الفرص ــر النظ وف

ــاق(، واالســتفادة  ــاد المؤسســي )دون التخــوف مــن اإلخف ــى مــن االعتم األول
ــة، واالرتقــاء  ــاء وتطويــر أنظمتهــا الداخلي مــن تقاريــر تدقيــق الجــودة لبن
ــا  ــد خضوعه ــاد عن ــى االعتم ــا للحصــول عل ــا يؤهله ــى م ــا إل بمســتوى أدائه

ــر(. ــل المعايي ــم مقاب ــاد المؤسســي )التقوي ــن االعتم ــة م ــة الثاني للمرحل
وعلــى مســتوى الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، أتــاح النظــام المطــور، 	•

الفــرص التاليــة للهيئــة:
ــة  ــات فتي ــى مؤسس ــة عل ــر العالي ــق المعايي ــكالية تطبي ــن إش ــروج م ـ الخ
ــى مــن االعتمــاد  ــة األول ــث منحــت المرحل ــر مســتعدة لالعتمــاد، حي وغي
مؤسســات التعليــم العالــي فرصــة االرتقــاء بمســتوى األداء، قبــل االنخــراط 

ــة. ــة الثاني فــي المرحل
ـ تعديــل المعاييــر المؤسســية وتطويرهــا لتصبــح أكثر انســجاماً مــع الواقع 
ــات  ــع الممارس ــاً م ــر تناغم ــة، وأكث ــن جه ــة م ــة العماني ــي والبيئ المحل

الجيــدة المعمــول بهــا عالميــاً مــن جهــة أخــرى.
ـ وضــع سياســات وأنظمــة مســاندة لنظــام االعتمــاد المؤسســي، كالتركيــز 
ــة  ــر ثقاف ــب ونش ــمل التدري ــي تش ــة )الت ــين النوعي ــب تحس ــى جوان عل
الجــودة وإيجــاد آليــة لتبــادل الممارســات الجيــدة بيــن مؤسســات التعليــم 

العالــي(.
أمــا علــى مســتوى الجمهــور، فقــد أتــاح لــه النظــام الفرصــة لالطــالع علــى 	•

ــر  ــي لتقاري ــي مــن خــالل النشــر العلن ــم العال مســتوى أداء مؤسســات التعلي
تدقيــق الجــودة علــى الموقــع اإللكترونــي للهيئــة، واالطمئنــان إلــى أن هــذه 
المؤسســات تخضــع إلــى نــوع مــن المحاســبة الخارجيــة عــن طريــق جهــة 

حكوميــة مهنيــة ومحايــدة.
وقــد تمكنــت الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، حتــى تاريــخ كتابــة 
ــال(،  ــم ع ــة تعلي ــودة )56 مؤسس ــق ج ــن تدقي ــاء م ــن االنته ــة، م ــذه الورق ه
وإصــدار 44 تقريــراً، منهــا 40 تقريــراً علنيــاً منشــوراً علــى الموقــع اإللكتروني 
ــل  ــم مقاب ــراءات التقوي ــة إج ــدأت الهيئ ــا ب ــة WWW.oaaa.gov.co . كم للهيئ

ــي،  ــم العال ــر المؤسســية لمؤسســتي التعلي المعايي



64

2. التجربة الثانية: إنشاء الشبكة العمانية للجودة يف التعليم العالي:
 Education Oman( أنشــئت الشــبكة العمانيــة للجــودة فــي التعليــم العالــي
Quality Network in Higher( فــي ســبتمبر/2006م. وهــي شــبكة مســتقلة وغيــر 
ربحيــة، تضــم فــي عضويتهــا مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصــة 
العاملــة فــي ســلطنة عمــان، وتــدار مــن قبــل لجنــة تنفيذيةمنتخبــة مــن قبــل 
ــي  ــل معال ــن قب ــبكة م ــاء الش ــرة إنش ــد جــاءت فك ــي. وق ــم العال قطــاع التعلي
ــة  ــة العماني ــت الهيئ ــد لعب ــرة. وق ــي الموق ــم العال ــرة التعلي ــورة وزي الدكت
ــزال  ــت وال ت ــا كان ــا أنه ــي إنشــائها، كم ــاًل ف ــي دوراً فاع ــاد األكاديم لالعتم
تقــدم الدعــم اإلداري والفنــي لهــذه الشــبكة. علمــاً بــأن للشــبكة رســالة ورؤيــة 
ــي،  ــم العال ــاع التعلي ــع قط ــاور م ــا بالتش ــم إعداده ــتراتيجية، ت ــة اس وخط
ــي  ــا اإللكترون ــى موقعه ــورة عل ــي منش ــة، وه ــرات دولي ــن خب ــتفادة م وباالس
.WWW.oqhhe om وتهــدف الشــبكة، بشــكل أساســي، إلــى نشــر ثقافــة الجــودة 
وتنميــة قــدرات قطــاع التعليــم العالــي مــن خــالل تبــادل الخبــرات والتطبيقــات 
والممارســات الجيــدة فــي مجــال جــودة التعليــم العالــي، وكذلــك مــن خــالل 
ــاع.  ــا القط ــة ينظمه ــطة تعاوني ــي أنش ــراط ف ــاركة واالنخ ــب والمش التدري
والجديــر بالذكــر، أن إنشــاء الشــبكة العمانيــة للجــودة فــي التعليــم العالــي، 
بالتعــاون بيــن الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، ووزارة التعليــم العالــي، 
يمثــل تجربــة فريــدة تميــزت بهــا الســلطنة، علــى مســتوى الوطــن العربــي.

تختــص الشــبكة بتنظيــم ورش عمــل تتعلــق بضمــان الجــودة لقطــاع التعليم 
العالــي فــي الســلطنة تســتند إلــى طريقــة »تدريــب المدربيــن«. كمــا تختــص 
بتقديــم فــرص للتواصــل وتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، وذلــك مــن 
خــالل عقدهــا لحلقــات نقاشــية تحــت شــعار »التعلــم عــن طريــق المشــاركة«. 
كمــا تقــوم الشــبكة بإصــدار وتوزيــع نشــرة إلكترونيــة مرتيــن فــي الســنة، 

يتــم مــن خاللهــا عــرض تجــارب مؤسســات التعليــم العالــي وممارســتها.

ــم  ــي التعلي ــودة ف ــين الج ــا األول إلدارة وتحس ــبكة مؤتمره ــدت الش عق
العالــي فــي أكتوبــر/2008م، تــاله مؤتمرهــا الثانــي فــي فبرايــر/2012م. وقــد 
القــى هــذان المؤتمــران استحســاناً كبيــراً مــن المشــاركين، وحضرهمــا عــدد 
كبيــر مــن المختصيــن فــي مجــال ضمــان الجــودة فــي التعليــم العالــي مــن 
ــث  ــا الثال ــد مؤتمره ــاً لعق ــا. وتخطــط الشــبكة حالي داخــل الســلطنة وخارجه

فــي 23ـ24/فبرايــر/2015م فــي فنــدق كــراون بــالزا مســقط.

ونظــراً للــدور الهــام الــذي تلعبــه الشــبكة فــي نشــر ثقافــة الجــودة، فقــد 
ــذا  ــي ه ــة الســلطنة ف ــن تجرب ــر نحــو االســتفادة م ــام كبي ــاك اهتم كان هن

المجــال، وربمــا إنشــاء شــبكة علــى غرارهــا فــي دول خليجيــة أخــرى.
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جملس البحث العلمي يف سلطنة ُعمان

حقــق مجلــس البحــث العلمــي العديــد مــن اإلنجــازات منــذ إنشــائه بموجــب 
المرســوم الســلطاني الســامي رقــم 2005/54م وحتــى اآلن مــن خــالل اعتمــاده 
ــدء الفعلــي فــي تنفيذهــا، حيــث  ــة للبحــث العلمــي والب لالســتراتيجية الوطني
تــم وضــع السياســات واآلليــات التــي تحقــق رؤيتــه لتأســيس منظومــة ابداعيــة 
ــكار  ــى االبت ــود ال ــة وتق ــات العالمي ــة والتوجيه ــات المحلي ــتجيب للمتطلب تس
والتميــز العلمــي، وتترجــم أهدافــه لبنــاء ســعة وتميــز بحثــي وتأســيس روابط 

بحثيــة ونقــل المعرفــة وتأســيس بيئــة بحثيــة محفــزة علــى أرض الواقــع.

رؤية جملس البحث العلمي تتمثل يف:
ــا لإلبــداع ورائــدة فــي ابتــكار األفــكار 1-  أن تكــون الســلطنة محــورا إقليمي

ــدة. ــر الســلع والخدمــات الجدي وتوفي

أن تمتلك السلطنة سعة بحثية واسعة على مستوى المنطقة.2- 

ــال لتلبيــة االحتياجــات 3-   توفــر منظومــة بحثيــة تســتجيب بشــكل ســريع وفّعَ
ــة واالقتصادية. االجتماعي

أن تتمكــن الســلطنة مــن توفيــر أبحــاث السياســات المســتنيرة المبنيــة علــى 4- 
األدلة.

وتتمثل األهداف االسرتاتيجية للمجلس يف:

بناء السعة البحثية.1- 

تحقيق التميز البحثي.2- 

تأسيس الروابط البحثية ونقل المعرفة.3- 

توفير البيئة البحثية المحفزة.4- 

ــر  ــة وتطوي ــة المختلف ــاء المؤشــرات العلمي ــي بن ــك ف ــس كذل ســاهم المجل
ــي،  ــث العلم ــس البح ــتراتيجية لمجل ــداف االس ــاور األه ــرات األداء لمح مؤش

ــي: كالتال
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ــي  ــال اجمال ــي مج ــلطنة ف ــي بالس ــث العلم ــرات أداء البح ــير مؤش وتش
ــة عــام 2008م تســارعت أعــداد  ــذ بداي ــه من ــى أن مخرجــات البحــث العلمــي ال
المنشــورات العلميــة بشــكل ســنوي ملحــوظ، وذلــك نتيجــة مســاهمة برامــج 
ــغ عــدد المنشــورات فــي عــام 2011م فقــط مــا  ــث بل المجلــس المختلفــة، حي
يقــارب 500 منشــور علمــي، وفــي مجــال التقييــم البيبلومتــري لقيــاس جــودة 
ــى جــودة األداء فــي الســلطنة  ــت الدراســات المســحية عل ــة، دل البحــوث العلمي
فــي بعــض المجــاالت والتــي فاقــت المتوســط الدولــي، وهــذه المجــاالت تعتبــر 
ــة،  ــوم الجغرافي ــا العل ــي الســلطنة ومــن بينه ــة ف ــي الجــودة البحثي ــى ف األعل
ــرات األداء  ــح مؤش ــا توض ــذاء، كم ــة الغ ــوم وتقني ــة، وعل ــة البترولي والهندس
ــاون  ــم التع ــي ت ــوث الت ــأن البح ــن 1980-2011م ب ــرة م ــالل الفت ــلطنة خ للس

ــا هــي األكثــر فــي االستشــهاد العلمــي. فيهــا دولي
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برامج دعم البحوث

1 - برنامج املنح البحثية االسرتاتيجية املوجهة:
برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية الموجهــة عبــارة عن برامج لمشــاريع 
ــة  ــاالت ذات األولوي ــي المج ــد ف ــط والبعي ــدى المتوس ــى الم ــذ عل ــة تنف بحثي
ــس البحــث العلمــي بالتشــاور  ــل مجل ــا مــن قب ــم اختياره ــي يت ــة والت الوطني
مــع الجهــات ذات الصلــة فــي المجتمــع العمانــي، ويهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز 
التميــز البحثــي وبنــاء القــدرات الوطنية فــي المجــاالت االســتراتيجية من خالل 
التحليــل العلمــي، وزيــادة أنشــطة البحــث والتدريــب فــي المجــاالت المســتهدفة، 
وتوفيــر التمويــل للبحــوث فــي المجــاالت المهمــة للســلطنة، وتطويــر قــدرة 
البحــث المحلــي والتميــز البحثــي فــي مجــاالت البحــث االســتراتيجي الموجهــة، 
وتوجيــه البحــوث الوطنيــة فــي مجــاالت رئيســية ذات أهميــة وطنيــة، وتوليــد 
ــة،  ــة القاعــدة الصناعي ــة تقوي ــات الجديــدة بمــا يتيــح إمكاني المعرفــة والتقني
ــاالت  ــي المج ــة ف ــات العام ــين السياس ــدة، وتحس ــل جدي ــرص عم ــق ف وخل
االقتصاديــة واالجتماعيــة، ودعــم إنشــاء شــبكات تواصــل مــن العلمــاء والباحثيــن 
المحلييــن والدولييــن، ويقــوم البرنامــج بتمويــل المشــاريع مــن خــالل الدعــوة 
لتقديــم مقترحــات تنافســية مــن حيــث الجــودة، كمــا يمكــن لمجلــس البحــث 
ــوة  ــه الدع ــتراتيجية أن توج ــج االس ــى البرام ــرفة عل ــان المش ــي أو اللج العلم
ــة  ــة بحثي ــث أو مؤسس ــن باح ــن م ــوع معي ــي موض ــي ف ــرح بحث ــب مقت لطل

متخصصــة فــي المجــال الدقيــق لموضــوع البحــث.

والربامج البحثية االسرتاتيجية، هي:
أوال: الربنامج البحثي للسالمة على الطرق.

ــة  ــرق أولوي ــى الط ــالمة عل ــوع الس ــي موض ــث العلم ــس البح ــى مجل أول
ــدرج ضمــن  ــا تن ــا مــن منظــور علمــي وأكاديمــي كونه خاصــة للنظــر اليه
قطــاع الصحــة والخدمــة االجتماعيــة والتــي يمكــن تناولهــا علميــا مــن خــالل 
محــاور متعــددة، حيــث تعتبــر الحــوادث المروريــة مــن القضايــا الملحــة التــي 
تســتدعي ايجــاد طــرق متعــددة لتوفيــر الحلــول المناســبة لهــا، وأوضــح تقرير 
اســتراتيجية البحــث العلمــي بــأن موضــوع الســالمة علــى الطــرق يعــد واحــدا 
ــان،  ــلطنة عم ــي س ــة ف ــة االجتماعي ــية للتنمي ــة الرئيس ــات الخمس ــن التحدي م
ــة  ــات ومشــاكل اجتماعي ــى مــا تخلفــه حــوادث الطــرق مــن تداعي بالنظــر ال
ــي تســتدعي تظافــر  ــة وغيرهــا مــن المشــاكل الت ــة وبيئي ــة وصحي واقتصادي

كافــة الجهــود.
ــوادث  ــة ح ــة لمعالج ــول علمي ــر حل ــى توفي ــج عل ــة البرنام ــز رؤي وترتك
ــة وذلــك مــن خــالل أنشــطة  الطــرق تســتفيد منهــا مختلــف الجهــات المعني
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ــا  ــلطنة وخارجه ــل الس ــن داخ ــن م ــجيع الباحثي ــى تش ــدف إل ــج، ويه البرنام
لتقديــم مقترحــات بحثيــة تهــدف إلــى التقليــل مــن مشــكلة الحــوادث المرورية 
ــرق  ــى الط ــالمة عل ــال الس ــي مج ــة ف ــعة البحثي ــادة الس ــلطنة، وزي ــي الس ف
ــة  ــا العامليــن فــي المقترحــات البحثي ــة الدراســات العلي مــن خــالل دعــم طلب
المقدمــة، وتوفيــر نتائــج البحــوث العلميــة لمتخــذي القــرار فــي الجهــات ذات 
ــة للحــد  ــة والتخطيطي ــر الوقائي ــي اتخــاذ التدابي ــا ف ــة لالســتفادة منه العالق
مــن مشــكلة الحــوادث المروريــة، وذلــك عبــر أربعــة محــاور رئيســية وهــي: 
تحليــل الحــوادث وطــرق الوقايــة، والقضايــا االجتماعيــة والســلوكية، والقضايا 

ــات. ــة باإلصاب ــات العناي ــة، وخدم ــة والتنظيمي القانوني
ومــن ابــرز النتائــج المتحققــة فــي البرنامــج االنتهــاء مــن مشــروع قاعــدة 
ــوادث  ــات ح ــم بيان ــل، وتض ــي للنق ــل البريطان ــع المعم ــاون م ــات بالتع البيان
الطــرق، متضمنــة االحصائيــات والمعلومــات المهمــة للباحثين المهتميــن بحوادث 
الطــرق، والجهــات الحكوميــة المعنيــة، وإيجــاد منهــج علمــي لدراســة حــوادث 
الطــرق بالســلطنة عبــر جمــع البيانــات التــي تســاهم فــي التحليــل الموضوعــي 
ــى الطــرق مــن  ــة للســالمة عل ــر الفعال ــد مــن التدابي ــق مزي للحــوادث لتحقي
خــالل تحليــل الخدمــات والرعايــة فــي جوانــب الحــوادث المروريــة والتحليــل 
المتعمــق ألســباب وفيــات حــوادث المــرور بالســلطنة، وتصنيــف بيانــات حــوادث 
ــات الدوليــة واإلقليميــة  الطــرق الموجــودة بالســلطنة واســتثمار قاعــدة البيان
الموجــودة واالســتفادة منهــا، مــع تصميــم مخطــط لتدفــق البيانــات وفــق أفضل 
ــات،  ــة المعلوم ــية لتقني ــة األساس ــر البني ــن خــالل تطوي ــة م ــر الدولي المعايي
ــاول  ــا فــي متن ــات حــوادث الطــرق فــي الســلطنة لجعله ــر قاعــدة بيان وتطوي
الباحثيــن واألكاديمييــن المشــتغلين فــي هــذا المجــال للحصــول علــى حلــول 

علميــة لمعالجــة مشــكلة حــوادث المــرور.
ــان  ــرطة عم ــة ش ــج برئاس ــة للبرنام ــة التوجيهي ــدت اللجن ــا اعتم كم
ــل أربعــة  ــة والخاصــة تموي ــات الحكومي ــة عــدد مــن الجه الســلطانية وعضوي
ــة مــع عــدد مــن الجامعــات والمؤسســات مــن داخــل وخــارج  مقترحــات بحثي
الســلطنة، والتــي ســاهمت فــي إيجــاد حلــول علميــة للحــد مــن حــوادث الســير 
فــي الســلطنة وتقليــل الخســائر البشــرية والماديــة الناجمــة عنهــا، والمقترحات 

البحثيــة هــي: 
المركبــات الثقيلــة، جامعــة كوينزالنــد للتكنولوجيــا األســترالية . 1

ــوس. ــلطان قاب ــة الس ــع جامع ــاون م بالتع
ســالمة الســائق المبتــدئ، جامعــة كوينزالنــد للتكنولوجيــا األســترالية . 2

بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس.
ــرق . 3 ــوادث الط ــات ح ــة بإصاب ــة المتعلق ــة الصحي ــام الرعاي ــر نظ تطوي

ــة. ــع وزارة الصح ــاون م ــز بالتع ــون هوبكن ــة ج ــلطنة، جامع بالس
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منــع الحــوادث واالصابــات المروريــة، تعزيــز الجهــود الوقائيــة وتطبيــق . 4
قوانيــن ضبط الســرعة فــي ســلطنة عمــان، معهــد كورناليســكا بالتعاون 

مــع جامعــة الســلطان قابوس.

ثانيا: الربنامج البحثي لإلدارة املتكاملة ملكافحة حشرة دوباس النخيل.
ــل كأحــد المشــاريع  ــاس النخي ــس البحــث العلمــي مــرض دوب حــدد مجل
االســتراتيجية إليجــاد حلــول علميــة مناســبة باســتخدام البحــث العلمــي ضمــن 
برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية الموجهــة ســعيا لمعالجــة هــذه المشــكلة 
نظــرا لتفاقــم تأثيــر هــذه الحشــرة علــى أشــجار النخيــل، ولتجنــب مــا يمكــن 
ــة  ــى صح ــرار عل ــن أض ــة م ــدات الكيميائي ــا بالمبي ــرق معالجته ــه ط أن تخلف
االنســان وعلــى البيئــة باســتخدام أســاليب البحــث العلمــي للبحــث عــن تقنيــات 
بديلــة للمبيــدات بمــا فــي ذلــك دراســة وتطويــر طــرق اإلدارة المتكاملــة لهــذه 
الحشــرة والبــدء فــي دراســات بحثيــة تطبيقيــة الســتخدام المكافحــة الحيويــة 
ــة بهــدف المحافظــة  ــة فــي مكافحــة اآلف ــا وفعالي ــر الطــرق أمًن ــا أكث لكونه
ــات  ــة وصحــة اإلنســان وضمــان اســتمرارية مــا يتوفــر مــن طفيلي ــى البيئ عل
ومفترســات محليــة إلحــداث التــوازن، حيــث تعتبــر حشــرة دوبــاس النخيــل من 
اآلفــات الخطيــرة جــدا والتــي تســبب أضــرارا بليغــة للنخيــل بالســلطنة وعــدد 

كبيــر مــن دول العالــم.
وقــد حــددت اللجنــة التوجيهيــة للبرنامــج والتــي ترأســها وزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية، وعضويــة وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة، ووزارة الصحة، 
ــلطان  ــة الس ــلطاني، وجامع ــالط الس ــؤون الب ــي، وش ــث العلم ــس البح ومجل
ــة لحشــرة  ــة رئيســية لبرنامــج اإلدارة المتكامل ــوس، خمســة محــاور بحثي قاب
دوبــاس النخيــل، وهــي: الدراســات الحيويــة والبيئيــة لحشــرة دوبــاس النخيــل 
والمكافحــة الحيويــة لهــا، وتقييــم المبيــدات الحشــرية وإدارة مقاومــة الحشــرة 
للمبيــدات، وتطويــر وتقييــم تطبيقــات المكافحــة الكيميائيــة، ودراســة أســاليب 
ــة المرتبطــة  ــة واالقتصادي ــة، والعوامــل االجتماعي المكافحــة بالطــرق الزراعي

بتطبيقــات اإلدارة المتكاملــة لآلفــة.
ويهــدف البرنامــج إلــى تطويــر وتعزيــز اســتراتيجية مســتدامة لمكافحــة 
ــاس  ــرة دوب ــة لحش ــرار االقتصادي ــن األض ــد م ــل، والح ــاس النخي ــرة دوب حش
النخيــل علــى اشــجار نخيــل التمــر، وتقليــل االعتمــاد علــى المبيــدات الحشــرية 
ــن  ــق م ــة، والتحق ــة وفعال ــل آمن ــن خــالل إيجــاد بدائ الواســعة االســتخدام م
فعاليــة اإلدارة المتكاملــة لآلفــات علــى مســتوى المزرعــة، وتعزيــز القــدرة مــن 

ــة لآلفــات. أجــل اإلدارة المتكامل
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ومن أبرز ملخصات املشاريع البحثية املنجزة، واملمولة من الربنامج:
دراسة حالة المقاومة والتحمل والحساسية لحشرة دوباس النخيل تجاه 1- 

المبيدات في سلطنة عمان، وزارة الزراعة والثروة السمكية.
تطوير استراتيجية اإلدارة المتكاملة لحشرة دوباس النخيل في سلطنة 2- 

عمان، وزارة الزراعة والثروة السمكية.
اإلدارة طويلة األجل لحشرة دوباس النخيل في سلطنة عمان.3- 
نمذجة بيئة وكثافة حشرة دوباس النخيل في السلطنة باالعتماد على 4- 

العالقات بين حشرة دوباس النخيل والعوامل المناخية والبيئية.
من يأكل دوباس النخيل؟ توصيف المكافحة الحيوية عن طريق التحليل 5- 

الجزيئي لألمعاء.
المفاهيم الحيوية والبيئية لحشرة دوباس النخيل وأعدائها الطبيعيين.6- 
تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة إلدارة حشرة دوباس النخيل لتحسين 7- 

مصدر الدخل والمعيشة لمزارعي النخيل في سلطنة عمان.
ــات البرنامــج   وفــي عــام 2015م دشــن مجلــس البحــث العلمــي قاعــدة بيان
ــدف  ــج، به ــة بالبرنام ــات الخاص ــر البيان ــي توفي ــيا ف ــزا أساس ــون مرتك لتك
ــرة  ــة حش ــإدارة ومكافح ــة ب ــات المتعلق ــع البيان ــي لجم ــج علم ــع منه وض
دوبــاس الخيــل بالســلطنة، عبــر تطويــر قواعــد بيانــات مــرض الدوبــاس بمــا 
فيهــا تلــك الموجــودة فــي الجهــات ذات العالقــة كــوزارة الزراعــة والثــروة 
الســمكية، ويتــم خاللهــا تحليــل وإدخــال نتائــج جميــع الدراســات البحثيــة التــي 
ــة داخــل  ــم تنفيذهــا مــن خــالل البرنامــج بالتعــاون مــع المؤسســات البحثي ت

وخــارج الســلطنة.
ثالثا: الربنامج البحثي للمرصد االجتماعي.

انشــئ برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعــي بهــدف رصــد التغيــرات 
االجتماعيــة باســتخدام البحــث العلمــي، حيــث أوضحــت االســتراتيجية الوطنيــة 
ــرات  ــة ترصــد التغي ــة لبحــوث علمي ــاك حاجــة وأولوي للبحــث العلمــي أن هن
ــوث  ــج البح ــات نتائ ــالل توصي ــن خ ــة م ــج الفاعل ــع البرام ــة وتض االجتماعي
العلميــة حيــث يقــوم المرصــد االجتماعــي بالرصــد العلمــي المســتمر للتغيــرات 
ــي،  ــث العلم ــق البح ــن طري ــا ع ــع وتحليله ــة المجتم ــي حرك ــة ف االجتماعي
وتوفيــر نتائــج تلــك البحــوث وتوصياتهــا لصنــاع ومتخــذي القــرار والمجتمع 
عامــة عبــر ثالثــة محــاور اساســية وهــي أن تكــون الظاهرة متعلقــة بالمجتمــع 
العمانــي وبثقافتــه وتركيبتــه االجتماعيــة والدينيــة، وأن تفيــد نتائــج البحــث 
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فــي عمليــة صناعــة القرار وبنــاء السياســات، وأن تكون مؤشــرات وجــود الظاهرة 
فــي زيــادة ملحــوظ، كمــا تــم تحديد ثالثــة مجــاالت بحثيــة رئيســية للبرنامج، 
وهــي: محــور البيانــات ومحــور البحــوث ومحــور النشــر، وقــد حــددت اللجنــة 
التوجيهيــة للبرنامــج والمكونــة مــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة واألكاديمية 
ــات  ــن األولوي ــة م ــة مجموع ــة االجتماعي ــها وزارة التنمي ــة وترأس والخاص
البحثيــة المحــددة حــول ثــالث قضايــا، وهــي قيــم الشــباب وتماســك األســرة، 

والمســتوى المعيشــي.

رابعا: الربنامج البحثي للطاقة املتجددة.
ــاء  ــة للكهرب ــة العام ــع الهيئ ــاون م ــي بالتع ــث العلم ــس البح ــل مجل عم
ــددة  ــات المتج ــاث الطاق ــتراتيجي ألبح ــج اس ــيس برنام ــى تأس ــاه عل والمي
ــعى  ــس، ويس ــة المجل ــة هيئ ــد موافق ــام 2013م بع ــي ع ــة ف ــاءة الطاق وكف
ــاء  ــلطنة وبن ــي الس ــددة ف ــات المتج ــتخدامات الطاق ــل اس ــى تفعي ــج ال البرنام
وتنميــة القــدرات والســعات البحثيــة والعلميــة والبحــث عــن كيفيــة مســاهمة 
األبحــاث العلميــة والتطبيقــات الحديثــة للطاقــات المتجــددة وكفــاءه الطاقــة 
ــر  ــي الســلطنة، عب ــة المســتدامة ف ــة التنمي ــة فــي عملي فــي المســاهمة الفعلي
محــاور تفعيــل اســتخدام الطاقــات المتجــددة فــي أغــراض التبريــد والتكييــف، 
وتفعيــل واســتخدام الطاقــات المتجــددة فــي انتــاج ميــاه صالحــة لالســتخدام، 
ــاث  ــاهمة أبح ــا، ومس ــل له ــتهالك األمث ــيد االس ــة وترش ــاءة الطاق ــع كف ورف
الطاقــة المتجــددة فــي توليــد وتخزيــن الطاقــة، ويهــدف البرنامــج إلــى العمــل 
علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع التجريبيــة العلميــة فــي مجــاالت الطاقــة 
المتجــددة، وإنشــاء قاعــدة بيانــات محدثــة لدعــم شــبكات تواصــل مــن العلمــاء 
ــز  ــددة، وتعزي ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــن ف ــن والدوليي ــن المحليي والباحثي
وبنــاء القــدرات البحثيــة والعلميــة والعمليــة فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة، 
وتعظيــم االســتفادة مــن مختلــف منظمــات التعــاون الدولــي ذات الصلــة بالطاقة 
المتجــددة وال ســيما النابعــة مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، وزيــادة 

ــة ــة والصناعي ــن األوســاط األكاديمي ــادل بي ــاون المتب التع
ــة باســتخدام أحــدث  ــاءة الطاق ــادة كف ــل زي ــى تفعي ــج إل ويســعى البرنام
التقنيــات العالميــة ممــا سيســاهم فــي االســتدامة لعمليــة التنميــة الشــاملة فــي 
ــع  ــي دف ــات المتجــددة ف ــث تســاهم أبحــاث برنامــج الطاق ــان بحي ســلطنة عم
عمليــة التنميــة المســتدامة عــن طريــق توفيــر جــزء مــن الطاقــة المســتهلكة 
ــن  ــالد، وم ــادي للب ــع االقتص ــود بالنف ــا يع ــا مم ــات وغيره ــذه التطبيق ــي ه ف
ــل  ــة وتقلي ــى البيئ ــة عل ــي المحافظ ــة ف ــاهمة الفاعل ــرى المس ــة أخ ناحي
ــل، ويســعى  ــى هــذا الكوكــب الجمي ــاة عل ــازات الضــارة بالحي ــات والغ االنبعاث
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البرنامــج كذلــك إلــى تقديــم واقتــراح الحلــول العلميــة المجربــة باســتخدام 
منهــج البحــث العلمــي لصنــاع القرار وتأســيس بنيــة أساســية لمصــادر البيانــات 
والمعلومــات لالســتفادة منهــا مــن قبــل الباحثيــن ومتخــذي القــرار والمهتمين.
ــاء  ــة للكهرب ــة العام ــج برئاســة الهيئ ــة للبرنام ــة التوجيهي ــون اللجن وتتك
والميــاه وعضويــة جامعــة الســلطان قابــوس، مجلــس البحــث العلمــي، وهيئــة 
تنظيــم الكهربــاء، ووزارة الماليــة، والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي واالرصــاد 
الجويــة، والمؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة، وهيئــة المنطقــة االقتصاديــة 

الخاصــة بالدقــم.

خامسا: الربنامج البحثي حول سالمة وجودة الغذاء.
اعتمــدت هيئــة مجلــس البحــث العلمــي مبدئيــا المقتــرح البحثــي »ســالمة 
وجــودة الغــذاء« ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية فــي اجتماعهــا 
األول لعــام 2015م، مــن اجــل تعزيــز الرقابــة على األغذيــة في الســلطنة، وتتكون 
اللجنــة التوجيهيــة برئاســة وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه، وعضوية 
مجلــس البحــث العلمــي، ووزارة التجــارة والصناعــة، ووزارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة، ووزارة الزراعــة والثــروة الســمكية، ووزارة الصحــة، وجامعة الســلطان 
قابــوس، والهيئــة العامــة لحمايــة المســتهلك، وبلديــة مســقط، وبلديــة ظفــار.

ومــن أبــرز محــاور البرنامــج، دراســة المخاطــر الغذائيــة مثــل المخاطــر 
المكروبيولوجيــة والمــواد الكيميائيــة الملوثــة لألغذيــة والمــواد الســامة التــي 
تنتقــل مــن مــواد التعبئــة واألغذيــة المحــورة جينيــا وتحديــد أفضــل األســاليب 
للحــد منهــا، ودراســة األنمــاط الغذائيــة لــدى فئــات المجتمــع وآثارهــا الصحية، 
ــي  ــي تســهم ف ــات الت ــة الحــالل، ودراســة الموضوع ــات األغذي ودراســة متطلب
تطويــر القوانيــن واللوائــح المحليــة لســالمة وجــودة الغــذاء وفــق المعاييــر 
ــودة  ــالمة وج ــال س ــي مج ــة ف ــدرات الوطني ــع الق ــة، ورف ــة والدولي اإلقليمي

الغــذاء، ورفــع الوعــي بقضايــا ســالمة وجــودة الغــذاء.
ويهدف البرنامج إلى دراســـة األمــــراض الــمــنــقـولـــة عـــن طـريـــق 
ــي  ــدات ف ــتخدام المبي ــار اس ــة آث ــي، ودراس ــمم الغذائ ــاالت التس ــذاء وحـ الغـ
المنتجــات الزراعيــة، ودراســـة التشــريعات والقوانيــن واللوائح الخاصة بســالمة 
وجــودة األغذيــة المســتوردة والمنتجــة محليــا، وتقييــم وتطويــر نظــم ســالمة 
الغــذاء المتبعــة فــي المؤسســات والمنشــآت الغذائيــة، وإنـــشاء قاعــدة بيانــات 
ــترداد  ــع واس ــة للتتب ــع آلي ــتوردة، ووض ــة والمس ــة المحلي ــات الغذائي للمنتج
ــن  ــستهلكين والمنتجي ــي الـمـ ــع وع ــا، ورف ــل تداوله ــالل مراح ــات خ المنتج
ومتخــذي القــرار فــي مجــال ســالمة وجــودة الغــذاء، وتعزيــز وتنميــة القدرات 

الوطنيــة فــي مجــال ســالمة وجــودة الغــذاء.  
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سادسا: الربنامج البحثي حول ظاهرة ازدهار الطحالب البحرية الضارة. )املد األمحر(
يهــدف البرنامــج الى دراســة المتغيرات الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجية 
للميــاه العمانيــة وأثرهــا علــى ازدهــار الطحالــب البحريــة، وإيجاد قاعــدة بيانات 
ألنــواع الطحالــب الموجــودة فــي الميــاه العمانيــة ومواســم ازدهارهــا، وإيجــاد 
ــة  ــب البحري ــار الطحال ــرة ازده ــة ظاه ــة لمراقب ــات الحديث ــاليب والتقني األس
والتقليــل مــن حدوثهــا، وتعزيــز وتنميــة القــدرات الوطنيــة فــي مجــال ازدهــار 
الطحالــب البحريــة الضــارة، وبنــاء وتعزيــز الشــراكات والتعــاون بيــن جميــع 
ــي  ــر الوع ــة ونش ــز اإلدارة المتكامل ــلطنة، وتعزي ــي الس ــة ف ــات المختص الجه
العــام، وتشــمل المحــاور، دراســة العوامــل البيئيــة المســببة الزدهــار الطحالــب 
البحريــة الضــارة، وتصنيــف الطحالــب البحريــة ومواســم تكاثرهــا وتوزيعهــا 
ــتخدمة  ــات المس ــاليب والتقني ــم األس ــة، وتقيي ــاه العماني ــي المي ــي ف الجغراف
ــة  ــة والصحي ــة واالقتصادي ــار البيئي ــة اآلث ــرة، ودراس ــذه الظاه ــن ه ــد م للح

لظاهــرة ازدهــار الطحالــب البحريــة الضــارة.
وتتكــون اللجنــة التوجيهيــة للبرنامــج مــن وزارة الزراعة والثروة الســمكية 
رئيســا، وعضويــة مجلــس البحــث العلمــي ووزارة الخارجيــة ووزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية ووزارة الصحــة ووزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة والهيئــة 
ــلطانية  ــة الس ــوس والبحري ــلطان قاب ــة الس ــاه وجامع ــاء والمي ــة للكهرب العام

العمانيــة.
سابعا: برنامج حبوث الرتاث الثقايف العماني.

ــا  ــى أن التــراث الثقافــي مــادة اســتراتيجية له ــة البرنامــج عل ترتكــز رؤي
ــي  ــراث الثقاف ــتراتيجي للت ــج االس ــوم البرنام ــة، ويق ــة واقتصادي ــة تنموي قيم
ــات  ــة بمختلــف المنهجي العمانــي بدراســة مــواد التــراث الثقافــي دراســة علمي
العلميــة الحديثــة بغيــة الوصــول إلــى مجموعــة مــن األهــداف االســتراتيجية 
ــر  ــة، ومعاييــ ــن ناحي ــة م ــة واألصال ــم والهوي ــم القي ــى مفاهي ــزة عل المرتك
التنميــة والتقنيــة والمعاصــرة مــن ناحيــة أخــرى ليكــون هــذا البرنامــج رافــدا 
مهمــا مــن روافــد الخطــط االســتراتيجية المتعلقــة بالتنميــة الوطنيــة بشــكل 

عــام وبتنميــة التــراث الثقافــي فــي عمــان مــن ناحيــة أخــرى.
بُنــــي البرنامــج االســتراتيجي للتــراث الثقافــي العمانــي ليكون وحــدة ُتعنى 
بالتــراث الثقافــي فــي ســلطنة عمــان وتوظيفـــه فــــي التنميــــة المســــتدامة 
مــــن خــــالل عــدة محــاور وهــي: إجــــراء دراســات علميــة فــــي التــراث 
ــد فــي  ــات ومحــاور محــددة يعمــل بهــا وتفي الثقافــي العمانــي حســـب أولوي
التنميــة المســتدامة، وحفــظ وتوثيــق مــواد التــراث الثقافــي العمانــي والبحــوث 
ــي  ــال البحث ــي المج ــاءات ف ــدرات وكف ــاء ق ــال، وبن ــذا المج ــي ه ــة ف العلمي
للتــراث الثقافــي، وإيجــــاد شـــراكة وســـبل تعاون فــي المجــاالت البحثية بين 
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ــراث  ــز دور الت ــة، وتعزي ــات الحكومي ــف الجه ــي ومختل ــس البحــث العلم مجل
الثقافــي فــي الثقافــة المحليــة والمســاهمة فــي نشـــر وتســويق مــواد التــراث 
الثقافــي المــادي وغيــر المــادي داخــــل الســلطنة وخارجهــا، وتتكــون اللجنــة 
ــة لبرنامــج بحــوث التــراث الثقافــي العمانــي برئاســة وزارة التــراث  التوجيهي
ــة  ــة العام ــة، والهيئ ــات الحرفي ــة للصناع ــة العام ــة الهيئ ــة، وعضوي والثقاف
ــوس  ــلطان قاب ــز الس ــي، ومرك ــث العلم ــس البح ــون، ومجل ــة والتلفزي لإلذاع
ــة  ــة العماني ــة الوطني ــي، واللجن ــف الوطن ــوم، والمتح ــة والعل ــي للثقاف العال
للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وخبيــر مــن جامعــة الســلطان قابــوس والجامعــة 

ــة المفتوحــة. العربي
2- برنامج املنح البحثية املفتوحة

بهــدف زيــادة الســعة البحثيــة في الســلطنة، وإيجــاد بيئــة محفــزة للباحثين 
بــدأ مجلــس البحــث العلمــي فــي تمويــل المقترحــات البحثيــة التــي يتقــدم بهــا 
الباحثــون فــي مجــاالت اختصاصهــم المختلفــة ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة 
المفتوحــة اعتبــارا مــن الربــع األخيــر مــن عــام 2009م، ويعمــل هــذا البرنامــج 
ــات  ــن القطاع ــا ضم ــا وتمويله ــة وتحكيمه ــات البحثي ــتقبال المقترح ــى اس عل
ــات،  ــم المعلوم ــاالت ونظ ــة، واالتص ــة والصناع ــي )الطاق ــتة، وه ــة الس البحثي
والبيئــة والمــوارد الحيويــة، والتعليــم والمــوارد البشــرية، والثقافــة والعلــوم 
ــل  ــم تموي ــث يت ــة(، حي ــة واالساســية، والصحــة والخدمــة االجتماعي االجتماعي
المقترحــات البحثيــة التــي يســتقبلها البرنامــج مــن خــالل دورتيــن للتقييــم في 
كل عــام، وتكمــن فكــرة البرنامــج في تخصيــص المنــح البحثية لتمويــل البحوث 
ــي  ــن ف ــادرات الباحثي ــن مب ــرة والمتوســطة األجــل الناتجــة ع ــة القصي العلمي
مجــاالت اهتماماتهــم البحثيــة، ويســتهدف البرنامــج تعزيــز القــدرات البحثيــة 
ــوث  ــاريع البح ــراء مش ــجيعهم إلج ــن وتش ــم الباحثي ــان، ودع ــلطنة ُعم ــي س ف
فــي مجــاالت اهتمامهــم وفقــاً للمتطلبــات المحليــة وتماشــياً مــع المســتجدات 
والتطــورات العلميــة علــى المســتوى العالمــي، ويســتقبل البرنامــج المقترحــات 
البحثيــة مــن الباحثيــن المنتســبين للجامعــات والكليــات والمؤسســات البحثيــة 
المرتبطــة بنظــام المجلــس االلكترونــي علــى أن يــرأس الفريــق البحثــي باحــث 
ــي )320(  ــس حوال ــتقبل المجل ــار اس ــذا اإلط ــي ه ــوراه، وف ــة الدكت ــن حمل م
مقترحــا بحثيــا فــي مختلــف القطاعــات البحثيــة خــالل الــدورات الماضيــة، تــم 
اعتمــاد )160( مقترحــا بحثيــا منهــا، وتضمنــت المقترحــات الممولــة عــدد )65( 

منحــة دكتــوراه، و)73( منحــة ماجســتير.
-3 برنامج دعم حبوث الطالب

يســتهدف هذا البرنامــج طــالب المرحلــة الجامعيــة األولــى ممــن يدرســون 
ــات داخــل الســلطنة، بهــدف  ــات والجامع ــي والكلي ــم العال فــي مؤسســات التعلي
تأهيــل جيــل مــن الباحثيــن فــي إعــداد بحــوث فــي مختلــف المجــاالت ليكــون 
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ــودة  ــداد وج ــادة أع ــى زي ــة وعل ــة البحثي ــى الحرك ــي عل ــر اإليجاب ــه األث ل
ــة  ــن الطلب ــة م ــه الرغب ــكل مــن لدي ــج ل ــح البرنام ــة، ويتي المنشــورات العلمي
فــي المشــاركة فــي تنفيــذ مشــاريع بحثيــة ضمــن مجــاالت اهتمامهــم داخــل 
ــل  ــرى داخ ــة أخ ــات تعلمي ــة أو بالتعــاون مــع مؤسس ــاتهم التعليمي مؤسس

ــلطنة. الس
ويمّكــن البرنامــج الطلبــة أيضــا مــن اســتقصاء مواضيــع تناســب مســولهم 
وتخصصاتهــم، واختيــار أفكــر لمشــاريع بحثيــة إبداعيــة، والعمــل على دراســتها 
بصــورة متعمقــة باســتخدام الطــرق والمنهجيــات لعلميــة تحــت اشــراف عضــو 
ــروع  ــاب المش ــن احتس ــة، ويمك ــة التعليمي ــية بالمؤسس ــة التدريس ــن الهيئ م
البحثــي الممــول مــن هــذا البرنامــج كســاعات أكاديميــة معتمــدة للطالــب أو 
كمشــروع تخــرج، كمــا يمكــن أن تكــون البحــوث المقدمــة للبرنامــج جــزء 
مــن مشــاريع بحثيــة كبيــرة، وقــد اعتمــد مجلــس البحــث العلمــي فــي عــام 

2015م تمويــل عــدد )99( مقتــرح بحثــي بتكلفــة تناهــز )200( ألــف ريــال.

4  - الكراسي البحثية
ــي للمشــاريع  ــل البحث ــر التموي ــة بتوفي يختــص برنامــج الكراســي البحثي
البعيــدة المــدى المقدمــة مــن المؤسســات األكاديميــة الحكوميــة او الخاصــة 
ــج  ــدف البرنام ــددة، ويه ــات مح ــي تخصص ــة ف ــج بحثي ــاريع وبرام ــم مش لدع
ــي مجــاالت  ــي ف ــز البحث ــج للتمي ــة بالســلطنة، والتروي ــدرة البحثي لدعــم الق

معينــة تتمتــع بأهميــة اســتراتيجية. 
ويتضمن الربنامج حتى عام )2015( كرسيني حبثيني، وهما:

	 الكرســي البحثــي لتقنيــة النانــو فــي مجــال تحليــة الميــاه بجامعة الســلطان
قابــوس، والــذي يعمــل علــى دراســة وتحليــل تكنولوجيــا هجينــة متقدمــة 
مركبــة مــن االكســدة الضوئيــة والمعالجــة البيولوجيــة لمعالجــة الميــاه، 
وإزالــة الملوثــات العضويــة الســامة والمنتجــات الثانويــة باســتخدام عمليات 
االكســدة المتقدمــة وتقنيــة النانــو تــم تمويلــه بتكلفــة أكثــر مــن ثالثــة 
ــرات  ــم انشــاء مختب ــث ت ــى مــدار 5 ســنوات، حي ــي عل ــال عمان ــن ري ماليي
مجهــزة بمعــدات بحثيــة متطــورة تســاعد علــى انجــاز الدراســات البحثيــة 
المتخصصــة بأجهــزة تقنيــة متطــورة، ووصــل عــدد طلبــة الكرســي البحثــي 
إلــى )9( منــح لطلبــة الماجســتير، و)6( منــح لطلبــة الدكتــوراه، وبلــغ عــدد 

المنشــورات العلميــة أكثــر مــن )63( منشــور.
	 الكرســي البحثــي حــول تطبيقــات علــوم المــواد والمعــادن بجامعــة نــزوى

بالتعــاون مــع جامعــة كامبــردج البريطانيــة.  بتكلفــة خمســة مالييــن ريال 
عمانــي، ويهــدف الــى اعــداد بحــوث علميــة وبرامــج وبنــاء القدرات والســعة 
ــوث  ــل البح ــة لتحوي ــة الفكري ــكار وإدارة الملكي ــة، وابت ــة المحلي البحثي
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العلميــة الــى منتجــات أو تأســيس شــركات وبنــاء العالقــات الدوليــة فــي 
ــة  ــرات المناســبة للمؤسســات الحكومي ــي وإيجــاد الخب ــذا المجــال البحث ه
ــواد  ــوم الم ــة بمجــال عل ــروات الطبيعي ــع الث ــة م ــلطنة والمتعامل ــي الس ف
ــى مســتويات  ــة عل ــادة تعليمي ــة لم ــج البحثي ــل النتائ ــى تحوي ــة ال باإلضاف
ــوم  ــال عل ــة بمج ــة العامل ــات المحلي ــاندة المؤسس ــة، ومس ــة مختلف جامعي
المــواد وتطبيقاتهــا فــي توســعة برامجهــا اإلنتاجيــة مــن أجــل المســاهمة 
فــي االقتصــاد الوطنــي، وخلــق فــرص عمــل للمواطنيــن، إضافــة الــى ذلــك 
يحتــوي البرنامــج علــى تقديــم )24( منحــة دراســية فــي مســتوى الدراســات 
ــة  ــح لطلب ــة الماجســتير، و)8( من ــي تتضمــن )16( منحــة لطلب ــا، والت العلي
الدكتــوراه، وبلــغ عــدد األجهــزة البحثيــة إلــى عــدد )13( جهــاز، وشــارك 
ــي،  ــاالت الكرس ــي مج ــة ف ــة متخصص ــرات علمي ــي )7( مؤتم ــي ف الكرس
ويقــوم بتوفيــر ثالثــة مواضيــع للدراســة وهــي اســتخراج المعــادن، وخاليــا 

الســيلكون الشمســية وبطاريــات الليثيــوم.

5 - برنامج املراكز البحثية
يعــد برنامــج المراكــز البحثيــة أحــد البرامــج التي قــام المجلس بتأسيســها 
مــن أجــل تحقيــق التميــز البحثــي فــي المجــاالت ذات األهميــة الوطنيــة الــى 
جانــب بنــاء الروابــط البحثيــة بيــن القطاعــات المختلفــة وبنــاء الســعة البحثية، 
وضمــن هــذا البرنامــج تــم انشــاء مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
والنباتيــة فــي عــام 2012م والــذي يهــدف إلــى ترجمــة اســتراتيجيته إلــى )28( 
برنامجــا أساســيا وتكميليــا وذلــك فــي مختلــف المحــاالت المرتبطــة بالمــوارد 
ــذ اســتراتيجيته  ــى المركــز لتنفي ــة، ويعمــل القائمــون عل ــة والحيواني النباتي
مــن خــالل عــدد مــن المراحــل تبــدأ بمرحلــة مــا قبــل التأســيس والتــي تســتمر 
لمــدة )3( ســنوات مــن أجــل صقــل الجوانــب الموضوعيــة والتنفيذيــة، ورفــع 
الوعــي فــي المجتمــع بأهميــة المــوارد الوراثيــة، كمــا تــم مؤخــرا التوقيــع 
ــاء  ــة إنش ــة لدراس ــز األلماني ــم هولت ــة هل ــع مؤسس ــم م ــرة تفاه ــى مذك عل

معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة.

6 - برنامج دعم حبوث اخلرجيني
ــام 2013م برنامــج لدعــم  ــس البحــث العلمــي فــي الع ــة مجل اعتمــدت هيئ
ــة  ــتير وطلب ــوس والماجس ــة البكالوري ــة درج ــن حمل ــن م ــوث الخريجي بح
الدراســات العليــا لمتابعــة أبحاثهــم العلميــة، ويهــدف هــذا البرنامــج الــى تأهيل 
جيــل مــن الخريجيــن الباحثيــن مــن حملــة البكالوريــوس والماجســتير إلعــداد 
ــة، وتشــجيع وتعزيــز الباحثيــن الجــدد  بحــوث فــي مختلــف المجــاالت العلمي
فــي مختلــف التخصصــات بتمويــل يصــل الــى 5 آالف ريــال عمانــي لــكل فريــق 

بحثــي.
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ــن  ــد م ــي العدي ــن الجــدد ف ــز الباحثي ــى تشــجيع وتعزي ــل البرنامــج عل ويعم
ــرية  ــوارد البش ــة والم ــاع والتربي ــة واالجتم ــاالت كالصح ــات والمج التخصص
ــوم  ــاالت والعل ــات واالتص ــة المعلوم ــية وتقني ــوم األساس ــانيات والعل واالنس
الحيويــة والبيئيــة والطاقــة والصناعــة، ويســتهدف البرنامــج الموظفيــن 
العامليــن مــن حملــة البكالوريــوس والماجســتير إلــى جانــب األطبــاء المتدربين 

ــة. ــات الطبي ــان لالختصاص ــس عم ــن بمجل الملتحقي
7 - برنامج مكافآت الباحثني بناء على خمرجات البحوث املمولة ضمن برنامج املنح البحثية 

املفتوحة
جــاءت فكــرة البرنامــج كوســيلة للتشــجيع علــى تحقيــق التميــز البحثــي، 
ومنــح مكافــآت تشــجيعية بنــاءا علــى مخرجــات بحــوث الباحثيــن الممولــة مــن 
برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة، ولبنــاء القــدرات البحثيــة الداعمــة للتنميــة 
ــال  ــة واالقب ــادة مســتوى اإلنتاجي ــة فــي الســلطنة، وزي ــة واالجتماعي االقتصادي
علــى اجــراء البحــوث العلميــة وزيــادة اعــداد الباحثيــن الفاعليــن فــي الســلطنة.، 
ــة  ــادة مســتوى اإلنتاجي ــى زي ــج إل ــذا البرنام ــس مــن خــالل ه ــدف المجل ويه
واالقبــال علــى إجــراء البحــوث العلميــة، وزيــادة أعــداد الباحثيــن الفاعليــن فــي 
الســلطنة، باإلضافــة إلــى رفــع مســتوى جــودة إدارة المنــح البحثيــة المفتوحــة 
وتحفيــز القــدرات البحثيــة العمانيــة، وتشــجيع النشــر العلمــي فــي الدوريــات 
العلميــة المحكمــة، وكذلــك التشــجيع علــى تســجيل ومنــح بــراءات االختــراع، 

األمــر الــذي سيســاهم فــي نشــر ثقافــة البحــث العلمــي فــي الســلطنة.
8 - اجلائزة الوطنية للبحث العلمي

يأتــي مقتــرح تخصيــص الجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي ترجمــة لرؤيــة 
االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العملــي للســلطنة 2008- 2020 والتــي تهدف إلى 
تحقيــق الســعة البحثيــة والتميــز البحثــي وتهيئــة البيئــة البحثيــة المحفــزة. 
حيــث مــن تســهم الجائــزة فــي بــث روح التنافســية بيــن الباحثيــن وتحفيزهــم 
للتقــدم ببحــوث ترقــى إلــى تحقيــق الجــودة الشــاملة والتنميــة المســتدامة فــي 
القطاعــات البحثيــة الســتة، وقــد تــم فــي عــام 2014 إقامــة الــدورة االولــى مــن 

ئزة. لجا ا
9 - معهد تكامل التقنيات املتقدمة

ــة  ــل كحلق ــة ليعم ــات المتقدم ــل التقني ــد تكام ــاء معه ــرة إنش ــوم فك تق
ــي  ــاع األكاديم ــة والقط ــن جه ــال م ــة واألعم ــاع الصناع ــن قط ــل بي وص
ــدة  ــات جدي ــى تقني ــة إل ــوث العلمي ــر البح ــتهدفا تطوي ــرى مس ــة أخ ــن جه م
ــراء  ــزة للخب ــة محف ــة بحثي ــة بيئ ــة للتســويق، وتهيئ ــرة قابل ومنتجــات مبتك
األكاديمييــن إلجــراء بحــوث تطبيقيــة فــي القطاعــات ذات األولويــة للتنميــة 
االقتصاديــة فــي الســلطنة يقــود إلــى تلبيــة حجــات الســوق وتعــال التحديــات 
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الحاليــة والمســتقبلية، وقــد اعتمــدت هيئــة المجلــس فــي اجتماعهــا الثانــي فــي 
مــارس 2014م نتائــج الدراســة حــول إنشــاء معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة، 
والتــي تــم االنتهــاء مــن اعدادهــا بالتعــاون مــع مؤسســة هلــم هولتــز األلمانيــة، 
وســيكون التعــاون الدولــي مدخــال أساســيا لمعهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة، 
ــم هولتــز لألبحــاث  وكشــريك تأسيســي لــدى المعهــد، ســيقوم مركــز هيل
بــدور قيــادي بــارز فــي خلــق المراكــز البحثيــة المنافســة لــدى المعهــد، وفــي 
تأســيس وتطويــر إدارتــه المحليــة والبنيــة التحتيــة حيــث أن الحوافــز القويــة 
ضروريــة لجــذب أفضــل الباحثيــن المحلييــن والدولييــن، وتتضمــن خطــة عمل 
معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة فــي المرحلــة األولــى تنفيــذ ثالثــة بحــوث 
ذات طابــع علمــي تطبيقــي لحــل بعــض مــن المتطلبــات االســتراتيجية الوطنيــة 
ــة  ــاز، والطاق ــط والغ ــاه، والنف ــوارد المي ــاالت م ــي مج ــي فف ــث العلم للبح
ــاون  ــات للتع ــالث اتفاقي ــو 2015م ث ــي يوني ــس ف ــع المجل ــد وق المتجــددة، وق
ــة  ــز األلماني ــم هولت ــة لمؤسســة هل ــة تابع ــة مراكــز بحثي ــي مــع ثالث البحث
ــن  ــك م ــد وذل ــية للمعه ــة التأسيس ــي المرحل ــادي ف ــدور الري ــا ال ــون له ليك

خــالل القيــام ببحــوث تطبيقيــة فــي قطاعــات الميــاه والطاقــات المتجــددة.
ترتكــز رؤيــة المجلــس مــن خــالل معهــد تكامــل التقنيــات المتقدمــة بــأن 
يكــون نموذجــا لتمثيــل البحــث والتطويــر فــي ســلطنة عمــان حيــث ســيكون 
الواجهــة بيــن القطــاع الخــاص والقطــاع األكاديمــي بهــدف تطويــر المنتجــات 
وإيجــاد الحلــول للســوق وذلــك باالعتمــاد علــى العلــوم واالبتــكار، وذلــك فــي 
ــات  ــاه، وتقني ــات مصــادر المي ــاز، وتقني ــات طاقــة البتــرول والغ مجــاالت تقني

الطاقــة المتجــددة.
ويهــدف إلــى تفعيــل أنشــطة البحــث والتطويــر المنتميــة لمجــال البحــث 
ــي  ــال الصناع ــي والمج ــال األكاديم ــن المج ــا بي ــوة م ــد الفج ــي لس األكاديم
والحكومــي، تركيــز المعهــد علــى البحــث التطبيقــي وعلــى تطويــر المنتجــات 
وايجــاد الحلــول للســوق، واالنضمــام لمجموعــة بحثيــة متخصصــة فــي مجــال 
البحــث التطبيقــي والتــي تكــون مدعومــة من قبــل القطــاع الصناعــي والحكومي، 
والســعي الــى بنــاء مؤشــرات أداء واضحــة ومرنــة وذو نتائــج مطمئنــة على مدى 
الزمــن للبحــوث التــي لهــا هيــكل قائــم علــى المشــاريع، وإيجــاد تعــاون وطيــد 
مــع الجامعــات ومعاهــد األبحــاث المتخصصــة، وإدارة البنيــة التحتيــة للبحــوث 
االوســع نطاقــا مــن خــالل المعهــد للتعــاون بيــن التخصصــات المتعــددة ضمــن 
ــتدام،  ــث المس ــن للبح ــاس متي ــاء أس ــل بن ــن أج ــوث م ــاالت البح ــف مج مختل
والبيئــة البحثيــة، وذلــك عبــر المحــاور التاليــة، وهي القيــام ببحــوث تطبيقية 
وتشــجيع االبتــكارات فــي مجــاالت الطاقــة والصناعــة، وتوفيــر البيئــة المناســبة 
للعمــل المشــترك بيــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع األكاديمــي والقطــاع 
الخــاص، واالســتفادة مــن مخرجــات البحــوث والمنتجــات والحلــول االبتكاريــة 
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مــن القطــاع الخــاص بصــورة مباشــرة وتســويقها، وتوفيــر البنيــة األساســية 
للبحــث المســتدام الــذي يمكــن تطبيقــه علــى ارض الواقــع والــذي عــادة يصعــب 

التعامــل معــه فــي المؤسســات األكاديميــة.
أهم الربامج واملشاريع التأسيسية

جممــع االبتــكار مســقط، والــذي يقــام فــي منطقــة الخــوض بالقــرب مــن جامعــة 1- 
الســلطان قابــوس، وتبلــغ مســاحته )540( ألــف متــر مربــع ويبــرز كمركــز 
لإلبــداع واالبتــكار علــى المســتوى الوطنــي، وســوف يحتضــن المجمــع مراكــز 
للبحــث والتطويــر واالبتــكار مــن خــالل توفيــر )10( أراض لالســتثمار، كمــا 
يركــز علــى أربعــة مجــاالت علميــة رئيســية وهــي الغــذاء والمــاء والطاقــة 
والصحــة، حيــث حقــق العمــل فــي مجمــع االبتــكار مســقط نمــوا فــي كافــة 
ــا  ــر2015 م ــى أكتوب ــزة حت ــال المنج ــبة األعم ــت نس ــد بلغ ــاالت، وق المج
نســبته %70 تقريبــا، ومــن المؤمــل االنتهــاء مــن المشــروع فــي أخــر 2016م، 
ويضــم 12 ألــف متــر مربــع إلنشــاء معهــد يعنــى بتقديــم دورات تدريبيــة فــي 
مجــال النفــط والغــاز، ومســاحة 28 ألــف متــر مربــع إلنشــاء مركــز يعنــى 
بعــالج االمــراض الســرطانية كأول مركــز علــى مســتوى الشــرق األوســط.

برنامــج دعــم التكيــف حنــو التنميــة املســتدامة، أنشــئ بهــدف توفيــر أرضيــة علميــة 2- 
تدعــم متخــذي القــرار فــي التخطيــط التنمــوي، وتقديــم رؤيــة شــاملة لقضايا 
التنميــة المســتدامة بأبعادهــا المختلفــة، ومســاعدة تكيــف القطاعــات االقتصادية 
المختلفــة نحــو االســتدامة ودفــع مســيرة العمــل التنمــوي واالرتقاء بمســتويات 

أدائــه بتحديــد مجــاالت البحــث العلمــي ذات األهميــة االســتراتيجية للســلطنة.
ــوان دور  ــة بعن ــا دراس ــة أبرزه ــاريع البحثي ــن المش ــدد م ــذ ع ــم تنفي وت
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والجمعيــات الزراعيــة فــي اســتدامة الزراعــة 
مــن أجــل األمــن الغذائــي والتنميــة الريفيــة بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان 
ــق  ــة حــول تحقي ــروة الســمكية، ودراســة بحثي ــة والث ــوس ووزارة الزراع قاب
ــار  ــة صح ــع جامع ــاون م ــات بالتع ــتدامة للنفاي ــإلدارة المس ــة ل ــة مضاف قيم

ــة. ــات البيئي ــة للخدم ــة القابض ــركة العماني والش
برنامــج حســاب مؤشــرات العلــوم والتقانــة الــذي صمــم بهــدف جمــع بيانــات حــول 3- 

أنشــطة البحــث العلمــي والتطويــر التجريبــي مــن حيــث االنفــاق علــى هــذه 
األنشــطة والتعــرف علــى المــوارد التــي تعمــل ضمنهــا، حيــث تســتخدم نتائجــه 
فــي التخطيــط التجريبــي والمشــاركة فــي االحصائيــات العالميــة فــي المجاالت 
ــة  ــات وطني ــدت بيان ــروع قاع ــداد مش ــي إع ــاهمة ف ــا المس ــة، وأيض ذات الصل
تعنــى بحســاب مؤشــرات العلــوم والتقانــة، وبلغــت نســبة االنفــاق علــى البحــث 
والتطويــر والتجريبــي فــي الســلطنة )%0.2( مــن اجمالــي الدخــل القومــي لعام 
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ــام 2013، ويجــري  ــي ع ــذه المؤشــرات ف ــن ه 2013م، وصــدرت أول نســخة م
العمــل علــى اصــدار هــذه المؤشــرات كل ســنتين توافقــا مــع متطلبــات منظمــة 

اليونســكو.
الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم الــذي يحــرص علــى إيجــاد بيئــة تعليمية 4- 

إلكترونيــة فــي الســلطنة عبــر ربــط المؤسســات التعليميــة واالكاديميــة مــع 
الشــبكة، ومــن المتوقــع انضمــام )23( مؤسســة خــالل مرحلــة التشــغيل األولــي 

والتــي ســتبدأ فــي عــام 2016م.
املكتبــة العلميــة االفرتاضيــة العمانيــة هــي عبــارة عــن موقع علــى شــبكة المعلومات 5- 

العالميــة يتيــح للمتصليــن بــه الوصــول إلــى مختلــف أنــواع مصــادر وخدمــات 
المعلومــات االلكترونيــة، ويطلــق هــذا المصطلــح علــى المكتبــات اإللكترونيــة 
ــوراه والماجســتير  ــة ورســائل الدكت ــات البحــوث المحكم ــي تحــوي دوري الت
ــن  ــة للباحثي ــة الفرص ــى إلتاح ــدف ال ــة، وته ــرات العلمي ــل المؤتم وأوراق عم
ــة  ــر آلي ــات، وتوفي ــات المعلوم ــادر وخدم ــواع مص ــف أن ــى مختل للوصــول إل
علــى المســتوى الوطنــي للوصــول آلخــر منشــورات البحــوث العلميــة المحكمة، 
ــتراك  ــالل االش ــن خ ــات م ــا المؤسس ــي تتكبده ــة الت ــة المادي ــل التكلف وتقلي
ــة  ــن بني ــي وتكوي ــاج البحث ــادة االنت ــن وزي ــأداء الباحثي ــي ب ــردي، والرق الف

ــة. ــة لألنشــطة البحثي ــة معرفيــة صلب تحتي
ــن 6-  ــم الدعــم لألكاديميي ــدف تقدي ــي به ــذي يأت ــة االلكرتونيــة ال  مشــروع املكتب

والباحثيــن والمبتكريــن والدارســين ومــن خــالل توفيــر المصــادر االلكترونيــة 
ــة،  ــى الشــبكة العالمي ــة إلكترونيــة عل ــة بأنواعهــا المختلفــة عبــر بواب العماني
ــة األبحــاث والدراســات  ــه كاف ــع في ــا تجم ــا إلكتروني ــون مصــدرا بحثي ولتك
والتقاريــر والمــواد اإللكترونيــة األخــرى فــي منصــة واحــدة لجميــع الباحثيــن 

والمســتفيدين مــن داخــل وخــارج الســلطنة.
دعــم املؤمتــرات وحلقــات العمــل، وهــو أحــد البرامــج التــي تهــدف لربــط الباحثين 7- 

فــي الســلطنة مــع غيرهــم مــن الباحثيــن محليــا ودوليــا، عبــر تقديــم الدعــم 
ــة  ــة الحكومي ــات المحلي ــل للمؤسس ــات العم ــرات وحلق ــة المؤتم ــي إلقام المال
ــة  ــغ الموازن ــة، وتبل ــة الخاص ــات البحثي ــة والمؤسس ــة واألكاديمي والخاص

ــي. ــال عمان ــه 240 ألــف ري الســنوية ل
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ملحق )1( خلطاب اهليئة العمانية لالعتماد األكادميي

 رقم )هـ.ع.إ.أ/2016/129(، واملؤرخ يف  9 مارس 2016م 

تفاصيل التجربتْين المتميزتْين لسلطنة عمان

 في مجال ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

التجربة األوىل: وضع نظام مطور العتماد مؤسسات التعليم العالي1 . 1

ــاد  ــّورا العتم ــا ُمط ــي نظام ــاد األكاديم ــة لالعتم ــة العماني ــت  الهيئ صمم
ــا: )أ(  ــن هم ــن متتابعتي ــى مرحلتي ــم تطبيقــه عل ــي يت ــم العال مؤسســات التعلي
تدقيــق الجــودة المؤسســية و)ب( التقويــم مقابــل المعاييــر المؤسســية. وجــاء 
ــاع  ــات  قط ــل احتياج ــاملة لتحلي ــة ش ــى دراس ــاء عل ــام بن ــذا النظ ــم ه تصمي
التعليــم العالــي فــي ســلطنة عمــان، والتــي تضمنــت استشــارة موســعة مــع كافة 
الجهــات المعنيــة بقطــاع التعليــم العالــي فــي الســلطنة، ومقايســة مرجعيــة مــع 
عــدد مــن التجــارب اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال ضمــان الجــودة واالعتمــاد 
األكاديمــي. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل )1( أدنــاه، فــإن عمليــات ضمــان 
ــات  ــص )مــن الجه ــى الترخي ــدأ بحصــول المؤسســة عل الجــودة المؤسســية تب
المختصــة(، وبعــد تخــرج الدفعــة األولــى مــن طلبتهــا، تمــر المؤسســة بعمليــة 
تدقيــق الجــودة )المرحلــة األولــى مــن االعتمــاد المؤسســي(، حيــث يتــم فــي 
هــذه العمليــة النظــر فــي إجــراءات ضمــان الجــودة وآليــات تحســين النوعيــة 
ــراءات  ــذه اإلج ــة ه ــم فاعلي ــة وتقوي ــة المعني ــي المؤسس ــا ف ــول به المعم
بالمقارنــة مــع األهــداف التــي رســمتها المؤسســة لنفســها، وبالتالــي بيــان قدرة 
ــى التحســين  ــا عل ــا، ومــدى قدرته ــا وتطلعاته ــق أهدافه ــى تحقي المؤسســة عل
ــق الجــودة عــن نتيجــة نجــاح أو فشــل  ــة تدقي المســتمر . وال تتمخــض عملي
للمؤسســة، بــل ينتــج عنهــا تقريــر، يتــم نشــره بشــكل علنــي، ويتضمــن إشــادات 
ــم  ــي تدع ــب الت ــى الجوان ــدات عل ــة، وتوكي ــي أداء المؤسس ــوة ف بمواطــن الق
جهــود المؤسســة فــي التحســين، وتوصيــات بتحســين األداء فــي الجوانــب التــي 

لــم تقــم المؤسســة بمعالجتهــا بالشــكل المناســب. 

ــة  ــع المؤسس ــودة، تخض ــق الج ــن تدقي ــنوات م ــع س ــي أرب ــد مض  وبع
لعمليــة التقويــم مقابــل المعاييــر المؤسســية )المرحلــة الثانيــة مــن االعتمــاد 

ــتيفاء  ــن اس ــي م ــق العمل ــم التحق ــث يت ــي(،  حي المؤسس

)1( هذا النص مقتبس من ورقة العمل بعنوان "النظام الوطني إلدارة جودة التعليم العالي في 
سلطنة ُعمان: تطويره وتنفيذه"، سالم بن رضا رضوي، والتي تم عرضها في الندوة الوطنية 

للتعليم: الطريق إلى المستقبل، 14- 16 سبتمبر 2014م. 
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المؤسســة لمعاييــر الجــودة المؤسســية التــي تضعهــا الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد 
ــة  ــا صف ــم منحه ــر، يت ــة للمعايي ــتيفاء المؤسس ــال اس ــي ح ــي. وف األكاديم

ــاد.  ــح شــهادة االعتم ــدة وتمن المؤسســة المعتم
 أمــا فــي حــال عــدم اســتيفاء المؤسســة لتلــك المعاييــر، عندهــا توضــع 
تحــت المالحظــة لمــدة ســنة علــى األكثــر. ثــم تمــر المؤسســة بمرحلــة إعــادة 
ــر، تمنــح صفــة المؤسســة المعتمــدة  ــإذا كانــت مســتوفية للمعايي ــم، ف التقوي
وشــهادة االعتمــاد، لتدخــل بعدهــا فــي دورة مدتهــا خمــس ســنوات، تتكــون مــن 
عمليــة التقويــم مقابــل المعاييــر المؤسســية فقــط. وهــذا يعنــي أن المؤسســة 
ــل  ــك قب ــط، وذل ــرة واحــدة فق ــق الجــودة المؤسســية لم ــة تدقي ــر بعملي تم
مرورهــا بــأول عمليــة تقويــم مقابــل المعاييــر. بعــد ذلــك، تمــر المؤسســة 
ــاد )أو  ــد االعتم ــرض تجدي ــية لغ ــر المؤسس ــل المعايي ــم مقاب ــة التقوي بعملي
ــت  ــة تح ــون المؤسس ــال ك ــي ح ــر ف ــل المعايي ــم مقاب ــادة التقوي ــة إع عملي
المالحظــة(.  أمــا إذا أخفقــت المؤسســة فــي اســتيفاء المعاييــر المؤسســية، فــإن 
الهيئــة تنهــي عمليــة االعتمــاد، وترفــع توصيــة إلــى الــوزارة المشــرفة علــى 
المؤسســة، ومجلــس التعليــم، التخــاذ الــالزم؛ حمايــة للطلبــة والمجتمــع مــن 

التعليــم المتدنــي المســتوى. 

شكل )1(: نظام  االعتماد المؤسسي
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وقــد تمــت مناقشــة النظــام المطــور لالعتمــاد المؤسســي مــع قطــاع التعليــم 
العالــي والجهــات المعنيــة األخــرى، ثــم الحصــول علــى تغذيــة راجعــة إيجابيــة 
- بمعظمهــا- نظــرا لمــا يتميــز بــه نظــام االعتمــاد ذو المرحلتيــن- مــن إيجابيات 

تمثلــت فيمــا يلــي:  
• وفــر النظــام الفرصــة لمؤسســات التعليــم العالــي الدخــول فــي المرحلــة 	

األولــى مــن االعتمــاد المؤسســي )دون التخــوف مــن اإلخفــاق(، واالســتفادة  
مــن تقاريــر تدقيــق الجــودة  لبنــاء وتطويــر أنظمتهــا الداخليــة، واالرتقــاء 
بمســتوى أداءهــا إلــى مــا يؤهلهــا للحصــول علــى االعتمــاد عنــد خضوعهــا 

للمرحلــة الثانيــة مــن االعتمــاد المؤسســي )التقويــم مقابــل المعاييــر(.
• ــام 	 ــاح النظ ــي، أت ــاد األكاديم ــة لالعتم ــة العماني ــتوى الهيئ ــى مس وعل

ــة: ــة للهيئ ــرص التالي ــور، الف المط
الخــروج مــن إشــكالية تطبيــق المعاييــر العاليــة علــى مؤسســات 	 

فتيــة وغيــر مســتعدة لالعتمــاد، حيــث منحــت المرحلــة األولــى 
مــن االعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي فرصــة االرتقاء بمســتوى 

األداء، قبــل االنخــراط فــي المرحلــة الثانيــة. 
تعديــل المعاييــر المؤسســية وتطويرهــا لتصبــح أكثــر انســجاما 	 

مــع الواقــع المحلــي والبيئــة العمانيــة مــن جهــة، وأكثــر تناغما 
مــع الممارســات الجيــدة المعمــول بهــا عالميــا.

ــي، 	  ــاد المؤسس ــام االعتم ــاندة لنظ ــة مس ــات وأنظم ــع سياس وض
كالتركيــز علــى جوانــب تحســين النوعيــة )التــي تشــمل 
التدريــب ونشــر ثقافــة الجــودة وإيجــاد آليــة لتبــادل الممارســات 

ــي(.  ــم العال ــات التعلي ــن مؤسس ــدة بي الجي
• ــه النظــام الفرصــة لالطــالع 	 ــاح ل ــد أت ــور، فق ــى مســتوى الجمه ــا عل أم

ــي  ــر العلن ــالل النش ــن خ ــي م ــم العال ــات التعلي ــتوى أداء مؤسس ــى مس عل
ــان  ــة، واالطمئن ــي للهيئ ــع اإللكترون ــى الموق ــق الجــودة عل ــر تدقي لتقاري
إلــى أن هــذه المؤسســات تخضــع إلــى نــوع مــن المحاســبة الخارجيــة عــن 

ــدة.  ــة ومحاي ــة مهني طريــق جهــة حكومي
وقــد تمكنــت الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، حتــى تاريــخ كتابــة هــذه 
الورقــة، مــن االنتهــاء مــن تدقيــق جــودة )56 مؤسســة تعليــم عــاٍل(، وإصــدار  
ــي  ــع اإللكترون ــى الموق ــورا عل ــا منش ــرا علني ــا 40 تقري ــرا، منه 44  تقري
للهيئــة om.gov.oaaa.www . كمــا بــدأت الهيئــة بإجــراءات التقويــم مقابــل 

المعاييــر المؤسســية لثــالث مؤسســات تعليــم عــال. 
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التجربة الثانية: إنشاء الشبكة العمانية للجودة يف التعليم العالي. 2

 Oman Qualityــي ــم العال ــي التعلي ــودة ف ــة للج ــبكة العماني ــئت الش أنش
Network in Higher Education فــي ســبتمبر 2006م. وهــي شــبكة مســتقلة 
ــة  ــي الحكومي ــم العال ــات التعلي ــا مؤسس ــي عضويته ــم ف ــة،  تض ــر ربحي وغي
والخاصــة العاملــة فــي ســلطنة عمــان، وتــدار مــن قبــل لجنــة تنفيذيــة منتخبة 
مــن قبــل قطــاع التعليــم العالــي. وقــد جــاءت فكــرة إنشــاء الشــبكة مــن قبــل 
ــة  ــت الهيئ ــد لعب ــرة. وق ــي الموق ــم العال ــرة التعلي ــورة وزي ــي الدكت معال
العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي دورا فاعــال فــي إنشــائها، كمــا أنهــا كانــت وال 
تــزال  تقــدم الدعــم اإلداري والفنــي لهــذه الشــبكة. علمــا بأنــه للشــبكة رســالة 
ورؤيــة وخطــة اســتراتيجية، تــم إعدادهــا بالتشــاور مــع قطــاع التعليــم العالــي،  
ــي  ــا اإللكترون ــى موقعه ــورة عل ــي منش ــة، وه ــرات دولي ــن خب ــتفادة م وباالس
om.oqhhe.www. وتهــدف الشــبكة، بشــكل أساســي، إلــى نشــر ثقافــة الجــودة 
وتنميــة قــدرات قطــاع التعليــم العالــي مــن خــالل تبــادل الخبــرات والتطبيقــات 
والممارســات الجيــدة فــي مجــال جــودة التعليــم العالــي، وكذلــك مــن خــالل 
ــاع.  ــا القط ــة ينظمه ــطة تعاوني ــي أنش ــراط ف ــاركة واالنخ ــب والمش التدري
والجديــر بالذكــر، أن إنشــاء الشــبكة العمانيــة للجــودة فــي التعليــم العالــي، 
بالتعــاون بيــن الهيئــة العمانيــة لالعتمــاد األكاديمــي، ووزارة التعليــم العالــي، 
يمثــل تجربــة فريــدة تميــزت بهــا الســلطنة، علــى مســتوى الوطــن العربــي.   

تختــص الشــبكة بتنظيــم ورش عمــل تتعلــق بضمــان الجــودة لقطــاع التعليم 
العالــي فــي الســلطنة تســتند إلــى طريقــة »تدريــب المدربيــن«. كمــا تختــص 
بتقديــم فــرص للتواصــل وتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة، وذلــك مــن 
خــالل عقدهــا لحلقــات نقاشــية تحــت شــعار »التعلــم عــن طريــق المشــاركة«. 
كمــا تقــوم الشــبكة بإصــدار وتوزيــع نشــرة إلكترونيــة مرتيــن فــي الســنة، 

يتــم مــن خاللهــا عــرض تجــارب مؤسســات التعليــم العالــي وممارســاتها. 

عقــدت الشــبكة مؤتمرهــا األول إلدارة وتحســين الجــودة فــي التعليــم العالي 
فــي أكتوبــر 2008م، تــاله مؤتمرهــا الثانــي فــي فبرايــر 2012م، ثــم مؤتمرهــا 
ــرا  ــرات استحســانا كبي ــت هــذه المؤتم ــد الق ــر 2015م. وق ــي فبراي ــث ف الثال
مــن المشــاركين، وحضرهــا عــدد كبيــر مــن المختصيــن فــي مجــال ضمــان 

الجــودة فــي التعليــم العالــي مــن داخــل الســلطنة وخارجهــا. 

ونظــرا للــدور الهــام الــذي تلعبــه الشــبكة فــي نشــر ثقافــة الجــودة، فقــد 
ــذا  ــي ه ــة الســلطنة ف ــن تجرب ــر نحــو االســتفادة م ــام كبي ــاك اهتم كان هن

المجــال، وربمــا إنشــاء شــبكة علــى غرارهــا فــي دول خليجيــة أخــرى. 
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مسح اخلرجيني كتجربة من وزارة التعليم العالي يف سلطنة عمان

مسح اخلرجيني. 1
مســح الخريجيــن هــو عمليــة متابعــة دوريــة لمســار الخريجيــن فــي ســوق 

العمــل ويهــدف إلــى:
تقييم مواءمة برامج التعليم العالي الحتياجات سوق العمل.	 
ــول 	  ــم للحص ــي تؤهله ــدرات الت ــارات والق ــن بالمه ــع الخريجي تمت

ــم. ــى أداء أعماله ــم عل ــف، وتعينه ــى وظائ عل
توفيــر بيانــات عــن وضــع الخريجيــن الوظيفــي والبرامــج األكثــر 	 

توظيفــا والمؤهــالت األكثــر مناســبة لحاجــة ســوق العمــل بمختلف 
. ته عا قطا

إعانــة العديــد مــن الجهــات وأفــراد المجتمــع علــى اتخــاذ قــرارات 	 
بخصــوص التعليــم العالــي وســوق العمــل، بتوفيــر البيانــات 

ــم. ــة له الضروري

تنفيذ مسح للخرجيني 2015. 2
ــق أول  ــي 2010 و2012، انطل ــن ف ــح الخريجي ــن لمس ــق تجربتي ــد تطبي بع
مســح وطنــي للخريجيــن فــي فبرايــر 2015. فــكان أول مســح وطنــي لخريجــي 
جميــع مؤسســات التعليــم العالــي داخــل الســلطنة والخريجيــن العمانييــن مــن 
ــوع،  ــذا المســح بالشــمولية والتن ــا ه ــي يوفره ــات الت ــز البيان الخــارج. وتتمي
ــوم  ــة مؤهــالت الدبل حيــث إنــه دعــا قطــاع كبيــر مــن الخريجيــن مــن حمل
والبكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة الذيــن تخرجــوا في العــام األكاديمي 
ــي 2010/2009  ــام األكاديم ــرج( أو الع ــذ التخ ــدة من ــنة واح 2013/2012 )س
)أربــع ســنوات منــذ التخــرج(. ويعــود ســبب اختيــار هاتيــن الفئتيــن إلــى أن 
الفئــة األولــى أكثــر قــدرة علــى تقييــم المرحلــة الدراســية، وتمكــن بيانــات 
ــى  ــن مــن فهــم حاجــة ســوق العمــل مــن التخصصــات عل ــة الباحثي هــذه الفئ
المــدى القصيــر، بينمــا تكــون الفئــة الثانيــة أكثــر قــدرة علــى تقييــم بيئــة 
العمــل ومــا يحتاجــه الســوق مــن مهــارات وقــدرات ومــا يحتاجــه الخريــج مــن 
تدريــب أو دراســة بعــد التخــرج، وتمكــن بيانــات هــذه الفئــة الباحثيــن مــن فهم 
ــة / ــب /الدراس ــث التدري ــن حي ــل م ــدى الطوي ــى الم ــل عل ــوق العم ــة س حاج
التأهيــل. كمــا أن اختيــار فئتيــن بينهمــا فــارق زمنــي يمكــن أن يوفــر مؤشــرا 
مبدئيــا لوضــع ســوق العمــل بالنســبة للخريجيــن القدامــى مقارنــة باألحــدث 
ــر سياســات التوظيــف  ــام إلــى تغي ــر األرق تخرجــا كمــا يمكــن أن يشــير تغي

عامــا بعــد عــام. 
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بلــغ مجتمــع الخريجيــن المســتهدفين 36541 ألــف خريــج وشــارك 18724 
خريــج بنســبة اســتجابة بلغــت %51 وبعــد تدقيــق االســتبانات اإللكترونيــة بلــغ 
عــدد المشــاركات التــي تــم تحليلهــا 12550 اســتبانة، لتكــون النتائــج بمســتوى 
 .)confidence interval=1( 1 وبفاصل ثقة مقــداره )confidence level=99%( ثقــة

آلية تطبيق مسح اخلرجيني 2015. 3
ــي  ــة – والت ــى اســتخدام االســتبانة اإللكتروني ــن عل اعتمــد مســح الخريجي
ــف  ــن مختل ــن م ــا بواســطة أكاديميي ــيا-وتم تحكيمه اشــتملت 67 ســؤاال رئيس
ــم  ــا ت ــا، كم ــة له ــة تجريبي ــل دراس ــم عم ــم ت ــي، ث ــم العال ــاالت التعلي مج
توفيرهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي موقــع مســح الخريجيــن
ــة  ــع الدراس ــات مجتم ــد بيان ــاء قواع ــك إنش ــع ذل  www.ogss.gov.om . تب
المســتهدف باالســتعانة ببيانــات الخريجيــن مــن أكثــر مــن جهــة للتحقــق مــن 

ــي:  ــات كالتال ــذه الجه ــت ه ــا، وكان ــا ومطابقته صحته
• دائرة البعثات الخارجية )للتزويد بالبيانات األولية(.	
• دائــرة البحــث وتخطيــط القبــول بمركــز القبــول الموحــد )للتزويــد 	

بالبيانــات األوليــة(.
• األحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية )للتزويــد بالبيانــات األولية 	

للخريجين(0
• ــة 	 ــات األولي ــد بالبيان ــة )للتزوي ــوى العامل ــجل الق ــة لس ــة العام الهيئ

ــن(0 للخريجي
• الشــركة العمانيــة لالتصــاالت )عمانتــل( والشــركة العمانيــة القطريــة 	

لالتصــاالت )اوريــدوو( )لتحديــث آخــر أرقــام هواتــف الخريجيــن(.
• الدائــرة االلكترونيــة )لتصميــم االســتبانة والعمــل علــى إنشــاء قواعــد 	

ــات(. البيان
ــن  ــح الخريجي ــرة مس ــطة دائ ــن 2015 بواس ــح الخريجي ــق مس ــم تطبي ت
ــلطنة  ــي بالس ــم العال ــات التعلي ــع مؤسس ــاون م ــي بالتع ــم العال ــوزارة التعلي ب
)بتعييــن ممثــل مــن كل مؤسســة للتواصــل مــع الدائــرة والخريجيــن والترويج 
لمســح الخريجيــن(. واســتمرت فتــرة المشــاركة فــي المســح لمــدة شــهرين 
مــا بيــن 2015/2/5 إلــى 2015/4/5. وتــم اســتعراض المؤشــرات األوليــة ألهــم 

ــة(. ــخ 2015/5/5 )مرفــق مــن المؤشــرات األولي ــج المســح بتاري نتائ
ــج  ــة برام ــي مواءم ــن ف ــح الخريجي ــن مس ــوة م ــداف المرج ــق األه 4. لتحقي
ــل، ســيتم  ــع احتياجــات ســوق العم ــن م ــارات الخريجي ــي ومه ــم العال التعلي
إضافــة مســح أربــاب العمــل إلــى مســح الخريجيــن فــي المســتقبل القريــب. 
ــا  ــن مم ــح الخريجي ــات مس ــة لبيان ــات مكمل ــتتوفر بيان ــوة س ــذه الخط وبه
سيســهم فــي إعانــة راســمي السياســات، الجهــات الحكوميــة، الجهــات الخاصــة، 
ــا يتصــل  ــة فيم ــى المعرف ــة عل ــرارات مبني ــاذ ق ــي اتخ ــع ف ــراد المجتم وأف

ــي وســوق العمــل. ــم العال بالتعلي
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البحث العلمي
 دولـــــة قطــــر
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التجارب اجلديدة واملتميزة
يف التعليــــم العالــــي والبحـــث العلمـــي

دولة قطر 2014م 
  

أوالً ـ اجمللس األعلى للتعليم:
أ. هيئة التعليم العالي:

 1. موقع المراكز التعليمية.
 2. الموقع اإللكتروني للطلبة المبتعثين.

ب. كلية المجتمع.

أ .هيئة التعليم العالي:
1. موقع املراكز التعليمية:

يعتبــر الموقــع اإللكترونــي للمراكــز التعليميــة حلقــة الوصــل بيــن 
المراكــز التعليميــة ومكتــب المراكــز التعليميــة وجهــات ووزارات أخرى، 
ــي  ــة ف ــة وتعليمي ــات تدريبي ــة خدم ــص لمزاول ــتخراج ترخي ــدف اس به
مجــاالت متعــددة مثــل تعليــم اللغــات، وتعليــم الحاســب اآللــي، والتدريــب 

اإلداري، ودروس التقويــة كذلــك تقديــم خدمــات أخــرى متميــزة.
2. املوقع اإللكرتوني للطلبة املبتعثني:

ــل  ــي للتواص ــدر األساس ــي المص ــث ه ــب المبتع ــة الطال ــر بواب تعتب
بيــن الطلبــة المبتعثيــن وهيئــة التعليــم العالــي عــن طريــق توفيــر دليــل 
للجامعــات المعتمــدة لالبتعــاث مــن المجلــس، كمــا توفــر البوابــة خدمــة 
ــة  ــة خدم ــر للطلب ــك توف ــاً وكذل ــا إلكتروني ــات ومتابعته ــم الطلب تقدي
ــاث. ــات أخــرى خاصــة باالبتع ــن المخصصــات الشــهرية، وخدم االســتعالم ع

ب . كلية اجملتمع:
ــادرات  ــزة أطلقــت ســنة 2010م، ضمــن مب ــدة ومتمي ــة جدي ــادرة تعليمي مب
تطويــر التعليــم فــي قطــر، والتــي تهــدف لخدمــة المجتمــع وتوفيــر فــرص 
للطلبــة للحصــول إمــا علــى درجــة علميــة أو إلعدادهــم لســوق العمــل، وقــد تم 
تبنــي نمــوذج »كليــة المجتمــع« الــذي ظهــر وتطــور فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة منــذ أكثــر مــن 125 ســنة والــذي تطبقــه أكثــر مــن 1200 كليــة 
ــة  ــر الكلي ــي قطــر« مــع تطوي ــة المجتمــع ف ــاك لتأســيس »كلي مجتمــع هن

لتناســب المجتمــع القطــري.
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تســتغرق الدراســة فــي كليــة المجتمــع ســنتين )أربعــة فصــول دراســية( 
ــوم واآلداب  ــوم المشــارك )فــي العل ــى شــهادة الدبل ــب بعدهــا عل يحصــل الطال
أو فــي العلــوم التطبيقيــة( تؤهــل الخريــج للعمــل مباشــرة أو يمكــن لحاملهــا 
التوجــه إلكمــال دراســته فــي الجامعــة، كمــا تمنــح الكليــة شــهادات فــي بعــض 
ــرام  ــي إب ــة ف ــد نجحــت الكلي ــل، ولق ــا ســوق العم ــي يحتاجه التخصصــات الت
ــة  ــا »جامع ــات أهمه ــدة جامع ــة وع ــن الكلي ــررات بي ــة المق ــات معادل اتفاقي
ــج  ــمح لخري ــرص تس ــر ف ــة توفي ــذه االتفاقي ــب ه ــم بموج ــث يت ــر« حي قط
كليــة المجتمــع أن يكمــل دراســته للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس مــن 
هــذه الجامعــات مــع اعتمــاد بعــض أو كافــة المقــررات الدراســية التي يدرســها 

الطالــب.

ثانياً ـ جامعة قطر:
»مسارك« ريادة تكنولوجية.. 1
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الســواحل القطريــة المــالذ اآلمن للســالحف فــي المنطقة )محميــة طبيعية(.. 7
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1. »مسارك« ريادة تكنولوجية ستسهم يف تقليل التلوث البيئي وختفيض احلوادث:
ــدف  ــك( به ــة )كيوم ــكارات التكنولوجي ــر لالبت ــز قط ــس مرك ــد أس لق
ــة  ــول وتطبيقــات ذكي ــكار حل ــات المتوفــرة البت االســتفادة مــن أحــدث التقني
لمختلــف األســواق والقطاعــات مثــل قطــاع المواصــالت، الســالمة علــى 
ــد  ــص وس ــض النق ــدف تعوي ــة. وبه ــدن الذكي ــات الم ــة ومنص ــرق، البيئ الط
حاجــة المنطقــة إلــى مؤسســات تعنــى باألبحــاث التطبيقيــة وتطويــر الحلــول 

ــة. ــة المحلي ــى المعرف ــة عل ــاريع قائم ــكار مش ــدف ابت ــة به المتكامل
ــر  ــر، ليوف ــد آخ ــاً بع ــه عام ــي أهداف ــادي ف ــروع الري ــذا المش ــدد ه ويتج
ــذي  ــة ال ــاد المعرف ــات اقتص ــم لبن ــن أه ــداً م ــون واح ــاً، وليك ــياباً مروري انس

ــده. ــى توطي ــر إل ــعى قط تس
ــالل  ــن خ ــك( م ــي )كيوم ــره ف ــم تطوي ــذي يت ــارك« ال ــروع »مس مش
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ــن  ــارة ع ــي عب ــط العمران ــة والتخي ــع وزارة البلدي ــتراتيجية م ــراكة اس ش
مجموعــة مــن المشــاريع والمبــادرات لخلــق منظومــة متكاملــة موجهــة لخلــق 
خدمــات وحلــول وتطبيقــات ذكيــة تســتهدف إحــداث نقلــة نوعيــة فــي ثالثــة 
مجــاالت تســاعد بعضهــا البعــض، ليــس فقــط علــى مســتوى قطــر، ولكــن علــى 
مســتوى الخليــج ودول العالــم، وهــذه المجــاالت الثالثــة هــي النقــل الذكــي 
والســالمة علــى الطــرق وإدارة الخدمــات اللوجســتية، كمــا أن »مســارك« عبارة 
عــن منصــة متكاملــة تحــاول أن تخلــق تطبيقــات وحلــول بطريقــة متكاملــة، 
إلحــداث فــرق فــي القطاعــات الثالثــة الســابق ذكرهــا، وفــي ظــل »مســارك« 
يوجــد الكثيــر مــن الخدمــات، التــي أعلنــا عــن بعضهــا، ولــم نعلــن عــن بعضهــا 

اآلخــر كونهــا فــي طــور العمــل.
لقــد بــدأت فكــرة »مســارك« عندمــا تــم إنشــاء مركــز )كيومــك( فــي 
العــام 2009م، ومــن ثــم بــدأ المركــز يضــع لنفســه خطــة عمــل، وســعى إلــى 
إحــداث فــرق فــي الخدمــات والتقنيــات الموجــودة بشــكل محلــي وإقليمــي بــل 

وعالمــي أيضــاً، ســواء علــى المــدى القصيــر أو الطويــل.
وحينهــا وضعــت اللبنــات األولــى لمنظومــة مروريــة متكاملــة، تطبــق فــي 
ــذ  ــي 2009/2008م، ووقتئ ــك ف ــارج، وكان ذل ــج والخ ــدر للخلي ــر، وتص قط
لــم يكــن مطروحــاً موضــوع اســتضافة كأس العالــم، ولكــن زادت أهميــة هــذا 
المجــال المــروري بعــد فــوز دولــة قطــر باســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم 
فــي العــام 2022م، وبعــد الخطــط التــي وضعتها قطــر لتحســين البنيــة التحتية.
إن هنــاك عــدة عوامــل يتــم اســتخدامها فــي اختيــار الموضوعــات 
والمشــروعات التــي يعمــل عليهــا المركــز، وأول هــذه العوامــل أن تكــون هنــاك 
حاجــة فــي الســوق المحلــي لهــذا المشــروع، والتأكــد مــن أن هــذا المشــروع 
ــذا المشــروع  ــل أن مجــال ه ــل: ه ــذه العوام ــي ه ــاغراً، وثان ــاً ش يغطــي فراغ
ســيكون عالميــاً فــي تصاعــد؟، والعامــل الثالــث الختيــار المركــز لمشــروعاته: 
هــل لــدى المركــز والجامعــة اإلمكانــات البشــرية؟، أو هــل باإلمــكان توفيرهــا 
ــال؟،  ــذا المج ــي ه ــاً ف ــاً واضح ــف فرق ــرات أن تضي ــذه الخب ــن له ــث يمك بحي
ــذا  ــي ه ــة ف ــة وعالمي ــادة إقليمي ــق ري ــن خل ــل يمك ــو: ه ــع ه ــل الراب والعام

المجــال؟.
يمثــل »مســارك« النمــوذج الــذي ســوف يتــم اتباعه، حيــث ســيقوم المركز 
مــن خــالل الخطــوة الثانيــة فــي »مســارك« بخلــق شــركة كبيــرة لتقديــم 
هــذه الخدمــات، ليــس فقــط فــي قطــر، ولكــن علــى مســتوى الخليــج العربــي 
ــة، نظــراً ألن  أيضــاً، فمســارك ليــس مجــرد مشــروع، ولكنــه منظومــة متكامل
ــات  ــة، والخدم ــالمة المروري ــة، والس ــالت الذكي ــة: المواص ــاالت الثالث المج
اللوجســتية، مــن أهــم المجــاالت التــي تحتاجهــا قطــر، فــي العشــر ســنوات أو 

الخمســة عشــر عامــاً القادمــة.
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إن المتتبــع لالســتعدادات الجاريــة الســتضافة كأس العالــم 2022م ســيالحظ 
أن أهــم المشــاريع هــي المتعلقــة بالنقــل، وبالخدمــات اللوجســتية، وأنــه مــن 
أهــم المبــادرات هــي المبــادرة المتعلقــة بالســالمة المروريــة. ومــن ثم ســيكون 
ــل  ــو سيســهل عم ــم، فه ــي كأس العال ــي اســتقبال زوار قطــر ف »مســارك« ف
ــاة األشــخاص  ــر فــي حي ــم، وســوف يؤث ــكأس العال ــي تســتعد ل الشــركات الت

والمؤسســات الخاصــة والحكوميــة.

لــدى مركــز قطرلالبتــكارات التكنولوجيــة »كيومــك« اآلن العديــد مــن 
ــن مــا نســتهدفه  ــر فــي إطــار »مســارك«، ومــن بي مشــاريع البحــث والتطوي
خلــق االبتــكارات، وهــي جــزء بســيط، ولكــن الجــزء األهــم واألكبر هــو: كيف 
ننقــل هــذه االبتــكارات إلــى الســوق؟، وكيــف نخلــق فــي قطــر شــركات مبنيــة 
علــى المعرفــة؟ وهــذا التحــدي الــذي نســعى إلنجــازه، يتطابــق مــع رؤيــة قطــر 
ــذي  ــة، وال ــى المعرف ــي عل ــاد مبن ــاء اقتص ــن بن ــي تتضم ــة 2030م والت الوطني
ــى  ــي عل ــاً مبن ــة، وأيض ــول المحلي ــق الحل ــرات، وخل ــق الخب ــى خل ــد عل يعتم
المهــارات، ومبنــي علــى منصــات التكنولوجيــا المحليــة التــي يمكــن أن تنافــس 

أي شــيء فــي الخــارج.

ــر »مســارك«  ــي أبحــاث وتطوي ــون ف ــاً يعمل ــاً نحــو 40 باحث يوجــد حالي
وبنــاء شــراكات اســتراتيجية لخدمــة قطاعــات مختلفــة مــن المســتخدمين، وأن 
تعريــف »مســارك« ســوف يتغيــر مــن فتــرة إلــى أخــرى، ومــن ذلــك، فــإن 
ــه  ــذا المشــروع. وأن ــم ه ــدرج تحــت أول مفاهي ــى اآلن ين ــه حت ــم إعالن ــا ت م
ــالمة  ــرق والس ــرور والط ــم الم ــتتغير نظ ــة س ــة القادم ــنوات الخمس ــي الس ف
ــا مختلفــة  ــى تكنولوجي ــة عل ــة، وســوف تعتمــد هــذه األنظمــة الثالث المروري
عــن التكنولوجيــا الموجــودة حاليــاً، وتســمى تكنولوجيــا الســيارات المتواصلــة.

ــا تؤهــل ســيارات تتحــدث مــع الطريــق، كمــا يمكــن  إن هــذه التكنولوجي
أن تتحــدث الســيارة مــع ســيارة أخــرى، وهــذا ســوف يخلــق منظومــة مختلفــة 
لكيفيــة تحقيــق الســالمة المروريــة، فخــالل القيــادة ســوف تخبــرك ســيارتك 
مــا هــو الموجــود مــن حولــك طبقــاً لمقاييــس عالميــة، ويتوقــع أن يتحقــق 
ــا أن  ــة. إن مــن شــأن هــذه التكنولوجي ــك خــالل الســنوات الخمــس المقبل ذل

تســهم فــي التقليــل مــن الحــوادث المروريــة.

ــه  ــات فــي الســياق ذات ــا »مســارك« التــي تحاكــي تقني ســتمهد تكنولوجي
ــي،  ــى المســتوى اإلقليم ــا قطــر عل ــوق به ــي تتف ــة، والت ــدول أخــرى متقدم ب
لصناعــة تقنيــات ومســتنبطات علميــة قطريــة مــن األلــف لليــاء، وبحيــث تكــون 
هــذه المنتجــات قابلــة للتصديــر، وقابلــة للتنفيــذ والتطبيــق فــي دول أخــرى، 
ــك  ــي واســع ويتطــور بشــكل مذهــل، وبذل ــي ســوق عالم ــا ف ــل مكانه ولتحت
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تتحــول قطــر إلــى منتــج ومصــدر لهــذه التقنيــة. إن ذلــك هــو مــا يهــدف إليه 
المركــز، حيــث إن اســتراتيجية المركــز هــي: كيــف نخلــق صناعــات معرفيــة 
فــي قطــر؟ وهــذه االســتراتيجية لهــا ثــالث أو أربــع مراحــل، والمرحلــة األولى: 
ــة  ــة، والمرحل ــارات الالزم ــات والمه ــات والتطبيق ــز المنص ــق المرك أن يخل
ــي  ــويق ف ــة للتس ــول التكنولوجي ــم الحل ــركات لتقدي ــق الش ــة: أن يخل الثاني
قطــر بنظــام الخدمــات الســحابية، والمرحلــة الثالثــة: كيــف يســوق المنصــات 
والتقنيــات التــي صنعهــا المركــز إلــى خــارج قطــر؟ وهنا ســوف يتبــع المركز 
اســتراتيجية إعطــاء الرخــص المعرفيــة، لذلــك فــإن نظــام »مســارك« وكل 
ــى شــركات  ــاً ســوف تتحــول إل ــا المركــز حالي ــف عليه ــي يعك ــة الت األنظم
لتقديــم هــذه الخدمــات فــي قطــر والخليــج، بــل وســيكون هنــاك أيضــاًٍ بعــض 
ــج  ــد أنت ــات، فق ــن مجس ــارة ع ــتكون عب ــة، وس ــة الملموس ــات المادي المنتج
ــي قطــر، وســوف  ــه ف ــه وتجميع ــره وتصميم ــم تطوي المركــز أول مجــس ت
يتحــول ذلــك إلــى صناعــة قطريــة كاملــة ضمــن منظومــة »مســارك«، التــي 
هــي منصــة تشــتمل علــى تطبيقــات علــى الموبايــل وتطبيقــات أخــرى، أي لــدى 

المركــز منظومــة متكاملــة.

ــا مســاعدة تعيــن  ــة تكنولوجي ومــن ذلــك فــإن »مســارك« ســيكون بمثاب
الســائق فــي الطريــق، فهــي تحــذره وتنصحــه وترشــده، كمــا ســتكون بمثابــة 
عيــن ذكيــة لــه فــي الطريــق، غيــر أن هــذا التطــور يطلــق أمــاًل كبيــراً بمزيد 

مــن االبتــكارات العلميــة واإلنجــازات.

إن جانبــاً مــن »مســارك« لــه عالقــة بالبيئــة، وأحــوال البيئــة لهــا عالقــة 
بصحــة اإلنســان، فحينمــا ينظــر إلــى »مســارك«، وإلــى نظــم النقــل الذكــي، 
فإننــا ســنجد أنــه مــن أهــم األهــداف المتوخــاة تخفيــف االزدحــام، أو تســتخدم 
الطــرق بفاعليــة أكبــر، فإنــك بالنتيجــة تخفــف انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد 
ــيترتب  ــا س ــو م ــوادث، وه ــدل الح ــينخفض مع ــاً س ــة أيض ــون، وبالنتيج الكرب
ــن  ــه م ــا أن ــذه الحــوادث، كم ــا ه ــفر عنه ــي تس ــات الت ــاض الوفي ــه انخف علي
نتائــج »مســارك« اإليجابيــة تخفيــض الغضــب فــي الطريــق، وكل ذلــك لــه 
بعــد إنســاني، خصوصــاً مــا يتعلــق بتخفيــف التلــوث البيئــي، فمــن أهــم مصــادر 

التلــوث فــي العالــم بشــكل عــام، هــو التلــوث الناتــج مــن الســيارات.

2.مشروع الوقود احليوي:
لقــد القــى مشــروع »الوقــود الحيــوي« اهتمامــاً كبيــراً مــن قبــل مراكــز 
البحــوث فــي مختلــف أنحــاء العالــم، بحثــاً عــن طاقــة متجــددة وأقــل ضــرراً 
ــة المتاحــة  ــى المــوارد الطبيعي ــاًء عل ــد اختلفــت مصــادره بن ــة، وق ــى البيئ عل
فــي تلــك الــدول. وفــي جامعــة قطــر القــى هــذا المشــروع اهتمامــاً ال يقــل 
عــن مثيلــه فــي مختلــف مراكــز البحــوث حــول العالــم تدعمــه ثــالث جهــات 
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ــر  ــة قط ــة وواح ــة القطري ــوط الجوي ــر والخط ــة قط ــي جامع ــة وه حكومي
للعلــوم والتكنولوجيــا. إن هــذا المشــروع ومثالئــه مــن حيــث المبــدأ يتوافــق 
مــع رؤيــة قطــر 2030م إليجــاد بيئــة مســتدامة، حيــث تعتمــد فكــرة المشــروع 
علــى إعــادة تدويــر غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث فــي الهــواء الطلــق 
وغيــره مــن المخلفــات الصناعيــة فــي عمليــة إنتــاج طاقــة يمكــن اســتخدامها 
ــب  ــف الطحال ــث بتوظي ــق البح ــام فري ــد ق ــاالت. لق ــن المج ــد م ــي العدي ف
الدقيقــة البحريــة والبريــة المعزولــة مــن البيئــة القطريــة كمصــدر للوقــود 
الحيــوي والتــي تعتبــر مــن المــوارد الطبيعيــة ذات فوائــد اقتصاديــة متعــددة إذا 

أحســن توظيفهــا فــي مختلــف المجــاالت.

بــدأ هــذا المشــروع فــي العــام 2010م ويعتبــر واحــداً مــن أهــم المشــاريع 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــر بش ــيخدم قط ــذي س ــر وال ــة قط ــا جامع ــوم به ــي تق الت
مجــاالت متعــددة مســتقباًل، ويهــدف إلــى إيجــاد طاقــة بديلــة نظيفــة وصديقــة 
للبيئــة وبشــكل خــاص لقطــاع الطيــران حيــث ســيتم إنتــاج وقــود محلــي مــن 
مــوارد طبيعيــة متوفــرة فــي بيئتنــا القطريــة. إن الخطــوط الجويــة القطريــة 
كشــركة رائــدة فــي مجــال الطيــران تدعــم مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع 
ــا حــول  ــة خــالل رحالته ــة العام ــة البيئ ــى نظاف ــاظ عل ــي الحف ــاهمة ف للمس
ــال  ــذا المج ــي ه ــرى ف ــادرات أخ ــة مب ــة القطري ــوط الجوي ــم. وللخط العال
ــذي  ــود وال ــاز المســال كوق ــران تســتخدم الغ ــت أول خطــوط طي ــث كان حي
ــت  ــد الق ــاً وق ــود المســتخدم حالي ــن الوق ــة م ــى البيئ ــل ضــرراً عل ــر أق يعتب
هــذه التجربــة نجاحــاً كبيــراً. وجــاء دور واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا 
كجهــة داعمــة للتقنيــات الحديثــة والمبتكــرة والتــي تقــوم بتوظيــف اإلمكانيات 
ــذه  ــق ه ــة قطــر لتطبي ــي داخــل وخــارج دول ــات البشــرية المتاحــة ف والطاق
ــال  ــذا المج ــي ه ــث ف ــرة البح ــر فك ــة قط ــت جامع ــا احتضن ــات. كم التقني
وتقدمــت بمقتــرح للمشــروع عــن طريــق أحــد خبرائهــا البروفســور مالكولــم 
بوتــس مــن قســم العلــوم البيولوجيــة والبيئــة كليــة اآلداب والعلــوم. فجــاءت 
مشــاركة الداعميــن لهــذا المشــروع بنســب متفاوتــة، فشــاركت واحــة العلــوم 
والتكنولوجيــا بنســبة %60 وشــركة الخطــوط الجويــة القطريــة بنســبة 30%، 

وجامعــة قطــر بنســبة 10%.

ــتخدام  ــس باس ــم بوت ــور مالكول ــه البروفس ــدم ب ــذي تق ــرح ال إن المقت
الطحالــب الدقيقــة كمصــدر للوقــود الحيــوي كان مبنيــاً على دراســات مســبقة 
ودالئــل علميــة واضحــة حيــث تنتشــر هــذه الكائنــات الدقيقــة بشــكل كبيــر 
وطبيعــي فــي البيئــة القطريــة وتحيــط بجميــع ســواحل دولــة قطــر كمــا أن 
الظــروف المناخيــة تســاعد بشــكل كبيــر فــي إنتــاج الكتلــة الحيويــة مــن هــذه 
الكائنــات الدقيقــة. بــدأت خطــوات المرحلــة األولــى للمشــروع بجمــع عينــات 
مــن الطحالــب الدقيقــة البحريــة والبريــة مــن مختلــف البيئــات القطريــة، ومن 
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ثــم تــم عزلهــا وتنقيتهــا، مــن خــالل مراحــل عديــدة مــن الزراعــة فــي أوســاط 
غذائيــة مختلفــة المحتــوى وبلــغ عــدد أنــواع هــذه الطحالــب الدقيقــة إلــى 200 

نــوع.
إن عــدد أنــواع الطحالــب الدقيقــة فــي شــواطئ قطــر أكثــر بكثيــر مــن 
الســالالت التــي تــم عزلهــا، فقطــر تتمتــع بتنــوع حيــوي فــي الطحالــب الدقيقة 
بشــكل كبيــر، إال أن المائتــي نــوع كانــت كافيــة للمرحــة األولــى وســوف يتم 
عــزل المزيــد فــي المراحــل المقبلــة، وتتمثــل فكــرة إنتــاج الوقــود الحيــوي 
مــن الطحالــب الدقيقــة فــي اســتخالص المركبــات الكيميائيــة العضويــة مثــل 
ــى  ــا إل ــم تحويله ــن ث ــة وم ــة الحيوي ــن الكتل ــدرات م ــون أو الكربوهي الده
ــد  ــا بع ــه فيم ــن تحول ــا يمك ــوي وكالهم ــول الحي ــوي أو اإليثان ــزل الحي الدي

إلــى وقــود للطيــران.
وقــد كان التركيــز فــي المرحلــة األولــى علــى عــزل ســالالت مختلفــة 
ــم  ــن ث ــي وم ــل الجين ــة التسلس ــا بتقني ــرف عليه ــة والتع ــة القطري ــن البيئ م
دراســة الظــروف المناســبة لنمــو هــذه الســالالت كل علــى حــدة، فســرعة النمو 
ــاج  ــم دراســة نســبة إنت ــا ت ــرة المشــروع. كم ــاً لنجــاح فك ــاً مهم ــر عام تعتب
ــة الحيويــة  ــات الكيمــو عضويــة )الدهــون والكربوهيــدرات( فــي الكتل المركب
لــكل ســاللة مــن الســالالت المعزولــة. الهــدف مــن هــذه الدراســات هــو إيجــاد 
ســاللة لهــا القــدرة علــى النمــو بســرعة تحــت الظــروف المناخيــة الطبيعيــة 
والتــي فــي نفــس الوقــت لهــا قــدرة علــى إنتــاج أعلــى نســبة مــن المركبــات 

الكيميائيــة.
لقــد تــم اختيــار مجموعــة مــن الســالالت ومــن ثم أجــري عليهــا اختبــارات 
تحــت الظــروف المناخيــة الطبيعيــة )تجــارب خارجيــة( وأظهرت هذه الســالالت 
قــدرة عاليــة علــى تحمــل الظــروف المناخيــة المختلفــة فــي البيئــة القطريــة 

وإنتــاج نســبة عاليــة مــن المركبــات العضويــة.
ــادة حجــم  ــة زي ــة لنظــام عملي ــق البحــث بدراســة ابتدائي ــام فري ــد ق ولق
ــة  ــن الكتل ــر م ــى 50.000 لت ــم إل ــادة الحج ــاح زي ــم بنج ــة وت ــة الحيوي الكتل
ــم  ــا ت ــد. كم ــع الواح ــر المرب ــرام للمت ــن 12 ج ــد ع ــة تزي ــة وبكثاف الحيوي
اســتخدام هــذه الكتلــة الحيويــة فــي إنتــاج الديــزل الحيــوي واإليثانــول الحيوي 
بكميــات مختبريــة. وفــي اآلونــة األخيــرة تمكــن فريــق البحــث مــن إنتــاج نــوع 
ــى نفــط  ــة بالكامــل إل ــة الحيوي ــق تحــول الكتل ــود عــن طري ــث مــن الوق ثال

خــام يمكــن اشــتقاق مركبــات كيميائيــة مختلفــة منــه.
عــالوة علــى مــا ذكــر فقــد تــم دراســة قــدرة بعــض الســالالت علــى تدوير 
بعــض المخلفــات الصناعيــة كمصــدر لغذائهــا األمــر الــذي يزيــد مــن معــدل 

إنتــاج المركبــات الكيمــو عضويــة فــي خاليــا هــذه الطحالــب الدقيقــة.
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وبنــاًء علــى المعطيــات والنتائــج مــن المرحلــة األولــى تــم وضــع الخطــة 
للمرحلــة الثانيــة والتــي ســوف يتــم التركيــز فيهــا علــى نظــام عمليــة اإلنتــاج 
حيــث ســيتم جمــع جميــع العوامــل المحفــزة لزيــادة اإلنتــاج والتــي تــم دراســة 
كل عامــل منهــا علــى حــدة فــي المرحلــة األولــى فــي نظــام بيولوجي هندســي 
ــة إلــى المســتوى الــذي يجعــل  ــة الحيوي ــادة حجــم الكتل ــه زي ــم مــن خالل يت

مــن المشــروع مجــدي اقتصاديــاً خــالل المراحــل التجاريــة مســتقباًل.

ــب الدقيقــة  كمــا أن جامعــة قطــر بصــدد إنشــاء مركــز أبحــاث للطحال
يضــم بنــكاً حيويــاً لجميــع ســالالت الطحالــب الدقيقــة التــي تــم عزلهــا مــن 
البيئــة القطريــة. كمــا ســوف يحتــوي المركــز علــى كل التقنيــات الممكــن 
اســتخدامها فــي أبحــاث الطحالــب الدقيقــة، ومــن ثــم ســوف يكــون ذلــك مدعاة 
ــاالت  ــي مج ــاهمة ف ــة والمس ــب الدقيق ــى الطحال ــث عل ــاق البح ــيع نط لتوس

أخــرى كمجــال األمــن الغذائــي والمجــال الطبــي.

ــم  ــروع فت ــة للمش ــة التحتي ــيس البني ــم تأس ــى ت ــة األول ــالل المرحل خ
إنشــاء ثالثــة مختبــرات عاليــة الجــودة مجهــزة بتقنيــات متقدمــة تتناســب مــع 
متطلبــات المشــروع كمــا تــم إنشــاء محطــة تجريبيــة مصغــرة فــي مزرعــة 
ــى نطــاق واســع  ــة عل ــب الدقيق ــو الطحال ــة قطــر للبحــوث لدراســة نم جامع
ــا  ــنة. كم ــول الس ــف فص ــالل مختل ــة خ ــة الطبيعي ــروف المناخي ــت الظ وتح
يضــم فريــق العمــل المكــون مــن 25 باحــث خبــرات مــن مختلــف الجنســيات 
وتصــل نســبة الباحثيــن القطرييــن %40 تــم تدريبهــم علــى مســتويات عاليــة 

ــي المشــروع. ــام رئيســية ف ــون مه ــات ويتول مــن التقني

باإلضافــة إلــى الجوانــب االقتصاديــة لهــذا المشــروع فــإن هنــاك مميــزات 
ذات أهميــة كبيــرة علــى المســتوى البيئــي حيــث يســاهم المشــروع علــى تقليل 
األضــرار البيئيــة الناتجــة مــن المخلفــات الصناعيــة خــالل إعــادة تدويــر ثانــي 
أوكســيد الكربــون المنبعــث مــن بعــض المخلفــات الصناعيــة وإنتــاج الطاقــة 

عــن طريــق الطحالــب الدقيقــة.

ــروع  ــاح المش ــي نج ــاعدة ف ــروف المس ــل والظ ــن العوام ــدد م ــاك ع وهن
ــة  ــاج الطاق ــي إلنت ــاء الضوئ ــة البن ــوم بعملي ــات تق ــي كائن ــب وه كالطحال
ــروف  ــر الظ ــل توف ــي ظ ــون ف ــيد الكرب ــي أوكس ــوء وثان ــى الض ــاج إل تحت
ــا أن نجــاح  ــة لنموهــا. كم ــة الضروري ــة المناســبة والعناصــر الغذائي المناخي
هــذا المشــروع علــى المســتوى التجــاري مســتقباًل يعتمــد بشــكل أساســي علــى 
ــراً  ــه أم ــل من ــكل يجع ــب بش ــذه الطحال ــو له ــاق النم ــادة نط ــي زي ــدرة ف الق
ــض  ــر بع ــن توف ــد م ــال ب ــدف ف ــذا اله ــى ه ــل إل ــاً، وللتوص ــاً اقتصادي مجدي
العوامــل والظــروف األساســية لنمــو الطحالــب وهــي: اختيــار ســاللة ذات قــدرة 
عاليــة علــى النمــو الســريع وإنتــاج أكبــر كميــة مــن المــواد الكيمــوـ عضوية 
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تحــت الظــروف المناخيــة المختلفــة خــالل فصــول الســنة كمــا تــم شــرح هــذا 
العامــل بشــكل مفصــل مســبقاً، ودرجــة الحــرارة المالئمــة لنمــو هــذه الطحالب 
الدقيقــة حيــث أثبتــت الدراســات خــالل المرحلــة األولــى أن معظــم الســالالت 
التــي تــم عزلهــا مــن البيئــة القطريــة لديهــا القــدرة علــى النمــو تحــت درجات 
الحــرارة مــا بيــت 25 إلــى 45 درجــة ســيليزية وهــو مقــارب بشــكل كبيــر إلى 
نطــاق درجــات الحــرارة التــي يتمتــع بهــا منــاخ دولــة قطــر، ثالثــاً: توفــر ضوء 
ــة  ــه طقــس دول ــز ب ــذي يتمي ــات مناســبة وهــو األمــر ال أشــعة الشــمس بكمي
قطــر ولفتــرات طويلــة خــالل فصــول الســنة. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى قــد 
تــؤدي الزيــادة فــي كثافــة األشــعة الشمســية إلــى منــع النمــو فلذلــك يجــب 
التحكــم بكميــة األشــعة وخصوصــاً خــالل فصــل الصيــف، رابعــاً: توفــر بعــض 
ــن  ــة كالنيتروجي ــات الدقيق ــذه الكائن ــو ه ــة لنم ــة الضروري العناصــر الغذائي
والفوســفات. تمكــن فريــق البحــث خــالل المرحلــة األولــى مــن توظيــف بعــض 
ــاه الصــرف الصحــي كمصــدر للعناصــر  ــة أو معالجــة مي ــات الصناعي المخلف
الغذائيــة الضروريــة لعمليتــي النمــو وإنتــاج المركبــات الكيمــو عضويــة فــي 
خاليــا الطحالــب الدقيقــة. األمــر الــذي يقــود إلــى التقليــل مــن تكلفــة اإلنتــاج 
ــون. إن  ــي أوكســيد الكرب ــراً: توفــر غــاز ثان ــة، أخي ــة التجاري خــالل المرحل
دولــة قطــر كدولــة رائــدة فــي مجــال النفــط والغــاز وبالتالــي يترتــب عــن 
ذلــك زيــادة فــي نســبة غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون المنبعــث فــي الهــواء 
الطلــق. تمكــن التقنيــات الحديثــة مــن فصــل غــاز ثانــي أكســيد الكربــون مــن 
ــاز الطبيعــي،  ــاج الغ ــات إنت ــق أو خــالل عملي الغــاز المنبعــث فــي الهــواء الطل
وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن توظيــف غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون الناجــم من 
العمليــات الصناعيــة فــي عمليــة زيــادة نطــاق النمــو للطحالــب الدقيقــة والــذي 
يعتبــر إعــادة تدويــر لغــاز ثانــي أوكســيد الكربــون والمســاهمة فــي تقليــل 
ــم التواصــل مــع  ــة. وبالفعــل ت ــى البيئ ــاز عل األضــرار الناجمــة مــن هــذا الغ
بعــض الشــركات الصناعيــة وتــم البحــث فــي ســبل التعــاون خــالل المرحلــة 

الثانيــة للمشــروع.

ــة  ــب الدقيق ــع الظــروف والعوامــل المحفــزة لنمــو الطحال ــر جمي إن توف
فــي دولــة قطــر تفســر أســباب تواجــد التنــوع الحيــوي لهــذه الكائنــات بنطــاق 
واســع فــي مختلــف مناطــق البيئــة القطريــة، ســواًء كانــت البريــة أو البحرية.

3. تطوير استخدام مواد البالستيك بفعالية أكرب:
ــة قطــر بدعــم  ــي جامع ــواد المتقدمــة ف ــون مــن مركــز الم يعمــل باحث
مــن: الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي، وبالتعــاون مــع شــركة قطر 
ــر مــواد  ــى تطوي ــن، عل ــات )قابكــو(، وبعــض الشــركاء الدوليي للبتروكيماوي
ــاً لتســهيل  ــة مالئمــة مناخي ــن مــن منتجــات محلي ــي إيثلي البالســتيك والبول
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تحقيــق الراحــة الحراريــة فــي المبانــي. وباإلضافــة إلــى العمــل علــى تطويــر 
ماصــات الحــرارة البالســتيكية إلدارة الطاقــة فــي المبانــي، يعمــل الفريــق أيضــاً 
علــى البالســتيك األوكســي القابــل للتحلــل باســتخدام البولــي أوليفينــات مــن 
قابكــو، وإعــداد أليــاف وبلــورات الســيللوز النانويــة مــن بقايــا أشــجار النخيــل 

وتحســين أداء مــواد التوضيــب بنــاًء علــى شــريط قابكــو البوليمــري.

ــي  ــتاذ لكرس ــا، األس ــور كروب ــور إيج ــروع البروفيس ــق المش ــود فري يق
ــات  ــة مركب ــه البحثي ــمل اهتمامات ــر. وتش ــة قط ــي جامع ــر ف ــو للبوليم قابك
ــطحية  ــالت الس ــور، والتعدي ــر الط ــواد تغي ــة، وم ــات ناتؤي ــة ومركب بوليمري
ــور.  ــغيل الص ــواد تش ــروي، وم ــق الغ ــات المعل ــة، وتقني ــطح البوليمري لألس
ويشــارك فــي الفريــق الطالبــان/ أحمــد محمــود نوارســه وجابــر علــي كريــب 
ــى مشــروع.  ــا عل ــل كل منهم ــث يعم ــوم األرض، حي ــاء وعل ــن قســم الكيمي م
وخضعــت مشــاركتهما لرعايــة مستشــارهما د. ياســر حســين، ورئيســة القســم 
ــد  ــا بع ــث م ــم باح ــق فه ــي الفري ــرون ف ــاء األخ ــا األعض ــلطان. أم ــة س هال
ــة  ــكا والباحث ــك سوبولســياك، والباحــث د. أنطــون بوبيل ــوراه د. باتري الدكت

ــرزاق. ــن عبدال ــة حني ــاعدة المهندس المس

وتقــوم د. مريــم المعاضيــد، مديــرة مركــز المــواد المتقدمــة ود. مبــروك 
الودرنــي، رئيــس قســم األبحــاث والتطويــر فــي قابكــو بتوفيــر التوجيــه العــام 
ومجــاالت الموضــوع االســتراتيجية لهــذه البرامــج البحثيــة التعاونيــة الناجحة.

بــدأ قطــاع البنــاء والتشــييد يشــهد تطــوراً ســريعاً فــي قطــر فثمــة الكثيــر 
مــن المشــاريع التــي تــؤدي إلــى اســتهالك الطاقــة بكميــات كبيــرة، وال ســيما 
ــر  ــات مــن الضــروري تطوي ــذا الســبب ب ــة. له مــن مصــادر الطاقــة األحفوري
الماصــات الحراريــة البالســتيكية باســتخدام البالســتيك الصناعــي مثــل البولــي 
ــة  ــي المناخي ــي المبان ــة ف ــة للطاق ــن إلدارة فعال ــموع البارافي ــات وش أوليفين
البيولوجيــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن المبانــي تســتهلك نحــو 40 بالمائــة 
مــن االســتخدام العالمــي للطاقــة مــا يــؤدي إلــى انبعاثــات هائلــة لغــاز ثانــي 
أكســيد الكربــون والتــي يجــب تخفيضهــا. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل 

تحســين مــواد البنــاء للحــد مــن اســتهالك الطاقــة.

ــد  ــام وجدي ــن تصــور ع ــدة جــزءاً م ــاء جدي ــواد بن ــن م يشــكل البحــث ع
يســمى الهندســة المناخيــة البيولوجيــة. وتقــوم هــذه العمليــة بربــط الهندســة 
بالطبيعــة. يتعلــق األمــر بإنشــاء تصاميــم تراعــي الظــروف المناخيــة والبيئيــة 
ــة. إن العناصــر األساســية  ــي ممكن ــي المبان ــة ف ــل الراحــة الحراري ــي تجع الت
للتصميــم المناخــي البيولوجــي هــي عبــارة عــن أنظمــة شمســية ســلبية يتــم 
ــواء،  ــمس، واله ــل الش ــة مث ــادر البيئي ــتخدم المص ــي وتس ــي المبان ــا ف إدراجه
ــه  ــا وفريق ــتاذ كروب ــرس األس ــارة. ويك ــد، واإلن ــة، والتبري ــاح للتدفئ والري
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ــوا أن  ــي يضمن ــي لك ــذا المشــروع البحث ــي ه ــم المتاحــة ف ــم وموارده طاقاته
يكــون لنتائجــه تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى اســتهالك الطاقــة فــي المبانــي فــي 

ــا وليــس فــي قطــر فحســب. ــة أرجــاء المنطقــة ومحيطه كاف

تنتــج قطــر نحــو مليونــي طن مــن البولــي إيثليــن ســنوياً. ومــن المتوقع أن 
يــزداد اإلنتــاج قريبــاً مــع التوســعات المخطــط لهــا. وبمــا أن غالبيــة المنتجــات 
تســتخدم فــي تطبيقــات التغليــف، فإنــه ينجــم عــن ذلــك كميــة كبيــرة مــن 
ــور  ــرى البروفيس ــر، ي ــادة التدوي ــى إع ــة إل ــتيكية. وباإلضاف ــات البالس النفاي
ــب  ــدو األنس ــل تب ــل للتحل ــي القاب ــن األوكس ــي إيثلي ــرة البول ــا أن فك كروب
للمشــاكل البيئيــة الناجمــة عــن المنتجــات البالســتيكية. ويــرى مــن جهتــه أن 
»البولــي إيثليــن أوكســي قابــل للتحلــل. وترتكــز العمليــة علــى إضافــة كمية 
قليلــة جــداً مــن المــواد المضافــة المناســبة التــي قــد تســرع عمليــة التحلــل 
الطبيعيــة، مــا يســبب شــظايا صغيــرة مــن البالســتيك مــع وجــود كميــة عالية 
ــل مــع  ــن المتحل ــي إيثلي ــى األكســجين. أمــا البول ــواع المعتمــدة عل مــن األن
األكســجين الــذي يحتــوي علــى أنصــاف موجــودة فــي جــزيء البولــي إيثليــن 
فيتمتــع بــوزن جزيئــي أخــف بكثيــر، وبالتالــي تكــون المــادة عرضــة للهجــوم 

الميكروبــي إلــى أن تتحلــل بالكامــل«.

ــل  ــد مث ــتعمال الواح ــات ذات االس ــدوره للمنتج ــمح ب ــر يس ــذا األم إن ه
منتجــات التوضيــب بــأن تتحــول إلــى أنــواع غازيــة، أي ثانــي أكســيد الكربــون 
والمــاء بشــكل أساســي، ضمــن فتــرة قصيــرة مــن خــالل مزيــج مــن التشــعيع 
فــوق البنفســجي، واألكســدة والتحلــل البيولوجــي، وبالتالي، يشــكل البالســتيك 
القابــل للتحلــل بديــاًل عمليــاً للجمــع وإعــادة التدويــر كأدوات إلدارة النفايــات. 
فاســتخدام هــذه المــواد هــو جــزء مــن حــل متعــدد العناصــر لمشــكلة معقــدة. 
ويتــم حاليــاً تشــغيل المشــروع بالتعــاون مــع قابكــو فــي إطــار التعــاون القائــم 

بيــن االتحــاد األوروبــي ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

وتــم اســتخدام بوليمــر الســيللوز تقليديــاً فــي صناعــة المالبــس، والبنــاء، 
واألثــاث والــورق علــى مــدى االف الســنين لوفرتــه  ويتواجــد الشــكل األكثــر 
ــكل  ــات. ويش ــا النبات ــدران خالي ــي ج ــة ف ــي الطبيع ــيللوز ف ــن الس ــداً م تعقي
النخيــل فــي قطــر أكبــر مصــدر للســيللوز إال أن بقايــا أشــجار النخيــل نــادراً 
ــل  ــا تمث ــا أنه ــن، بم ــادة. ولك ــرق ع ــل تح ــيما األوراق( ب ــتخدم )ال س ــا تس م
ــى ســيللوز ناتــوي  ــذي يمكــن أيضــاً أن يتحــول إل مصــدراً قيمــاً للســيللوز ال
وبلــورات ناتويــة، أطلــق مركــز المــواد المتقدمــة مؤخــراً عــدة أنشــطة فــي 

هــذا المجــال.

ويركــز المشــروع علــى إعــداد بنيــات ســيللوز مجهريــة وناتويــة صديقــة 
للبيئــة )بلوريــة كاألليــاف( بواســطة عمليــة كيميائيــة/ حراريــة/ ميكانيكيــة 
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مــن بقايــا خشــب النخيــل. وثمــة تطبيقــات ســيللوز ناتويــة واســعة فــي مجــال 
صناعــة الــورق والــورق المقــوى، وإعــداد المكونــات الناتويــة البوليمريــة حيــث 
يمكــن لألليــاف الناتويــة اســتبدال األليــاف غيــر العضويــة الشــائع اســتخدامها 
للتعزيــز المــادي، فــي صناعــة مســتحضرات التجميــل الطبيــة واألدويــة وتطبيق 

اســتخراج النفط....الــخ.

تــم فصــل أليــاف الســيللوز الناتويــة والمجهريــة مــن أشــجار النخيــل بعــد 
ثــالث عمليــات رئيســية بــدءاً مــن مــزج األوراق لتصغيــر حجمهــا، ثــم القيــام 
ــل.  ــي أوراق النخي ــن ف ــي واللجني ــيللوز النصف ــن الس ــص م ــض للتخل بالتبيي
ــك.  ــض الكبريتي ــل حم ــوي مث ــض ق ــتخدام حم ــه باس ــة التميي ــي عملي وتنه
ــوي  ــيللوز النات ــف الس ــزل وتوصي ــى ع ــدف إل ــروع يه ــد أن المش ــال أحم وق
والمجهــري مــن أوراق النخيــل مــن خــالل التمييــه الحمضــي. وتــم توصيــف 

ــة. ــات مختلف ــد باســتخدام تقني ــري المع ــوي والمجه الســيلللوز النات

إن دراســة أليــاف ســيللوز البلــورات الناتويــة مهمــة جــداً لتحســين البليمــر 
حيــث أن اليــاف الســيللوز أصبحــت أكثــر أهميــة ألن طبيعتهــا المتجــددة أتاحت 
المجــال الكتشــاف المزيــد مــن التطبيقــات العمليــة التــي يمكــن اســتخدامها 

. فيها

إن البولــي أوليفينــات، وال ســيما البولــي إيثليــن، هي مــن أكثــر البوليمرات 
المســتخدمة فــي العديــد مــن التطبيقــات مثــل التغليــف، أو البنــاء، أو النقــل. 
وتعــد قطــر واحــدة مــن أكبــر منتجــي البولــي إيثليــن فــي العالــم. ويــؤدي 
مــزج مــن البولــي أوليفينــات مــع مــواد أخــرى بمــا فيهــا المعــادن إلى تحســين 
خصائــص مختلفــة، ومثــال ذلــك هــو صفيحــة مصنوعــة مــن البولــي إيثليــن 
ــواد  ــروبات والم ــال المش ــي مج ــب ف ــي الغال ــتخدم ف ــوم تس ــق األلومني ورقائ
ــة )التغليــف المــرن(. ولكــن المشــكلة األساســية هــي كيفيــة تحســين  الغذائي

االلتصــاق بيــن كال الســطحين.

يشــكل المشــروع جــزءاً مــن تعــاون طويــل األمــد مخطــط لــه بيــن مركز 
ــى  ــذي يركــز عل ــو ال ــي قابك ــة ف ــة وقســم األبحــاث والتنمي ــواد المتقدم الم
إجــراء تعديــالت علــى نطــاق واســع لمنتجــات قابكــو المســتخدمة بكثــرة فــي 

التغليــف والتطبيقــات األخــرى.

ــاث  ــم األبح ــر وقس ــة قط ــي جامع ــة ف ــواد المتقدم ــز الم ــل مرك ويعم
والتطويــر فــي قابكــو معــاً علــى مواضيــع ذات صلــة تتعلــق بمنتجات الشــركة. 
ــات  ــتخدام منتج ــدة باس ــات جدي ــاد تطبيق ــى إيج ــاون إل ــرة التع ــدف فك وته
ومــواد قابكــو وتحفيــز األنشــطة البحثيــة التــي تمكــن الطــالب مــن الحصــول 
ــن  ــالب م ــن الط ــي تمك ــة الت ــاريع البحثي ــال المش ــي مج ــب ف ــى التدري عل
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الحصــول علــى التدريــب فــي مجــال المشــاريع البحثيــة ذات القيمــة الصناعيــة 
ــع  ــد م ــة األم ــد طويل ــى فوائ ــاً إل ــة أيض ــتؤدي العالق ــا س ــة. كم واالقتصادي
الطــالب والباحثيــن الــذي يخضعــون للتدريــب مــن أجــل االنضمــام إلــى القــوى 

ــات. ــي مجــال البتروكيماوي ــة ف العامل

كمــا يتعــاون قســم األبحــاث والتطويــر فــي قابكــو مــع مديــرة مركــز 
ــدوق  ــن الصن ــول م ــروع مم ــى مش ــد عل ــم المعاضي ــة د. مري ــواد المتقدم الم
القطــري لرعايــة البحــث العلمــي. ففــي مجــال التكنولوجيــا الناتويــة، تقتــرن 
ــز  ــة لتعزي ــن الناتوي ــع صفيحــات الجرافي ــي قطــر م ــرات المنتجــة ف البوليم
معالجــة االنصهــار وأداء مكونــات البولــي أليفينــات الناتويــة. ويبــرز التطبيــق 
المحتمــل لهــذه التكنولوجيــا فــي مجــاالت صناعــة مهمــة مثــل صناعة الســيارات 

والتغليــف العالــي األداء حســبما أفــاد د. مبــروك الودرنــي.

4. مشروع »مسح القيم العاملية«:
تتغيــر القيــم والمعتقــدات المجتمعيــة مــع الزمــن، وليــس بالضــرورة أن 
ــات  ــى أوضــاع المجتمع ــود إل ــك يع ــتمرة ألن ذل ــوالت مس ــك التح ــون تل تك
ــروع  ــداد مش ــرة إع ــت فك ــا انطلق ــن هن ــية، وم ــة، والسياس ــية، والبيئي المعيش
»مســح القيــم العالميــة« فــي العــام 1980م، وهــو مشــروع بحثــي عالمــي يهدف 
إلــى ســبر غــور تلــك القيــم والمعتقــدات، بغيــة رصــد التغيــرات، وقيــاس مدى 

تأثيرهــا االجتماعــي والسياســي.

وتتجســد آليــة تنفيــذ هــذا المشــروع فــي إجــراء حزمــة دراســات مســحية 
وطنيــة ممثلــة، بإشــراف نخبــة مــن علمــاء االجتمــاع فــي أكثــر مــن 100 دولة، 
ــة  ــة واالقتصادي ــد البحــوث االجتماعي ــا معه ــوم بتنفيذه ــا قطــر ويق مــن بينه
ــاع  ــات وصن ــه الحكوم ــي توجي ــدة جــداً ف ــذه المســوحات مفي المســحية. إن ه
القــرار فــي الــدول الناميــة والــدول المتقدمــة فــي رســم السياســات التــي لهــا 

تأثيــر علــى العولمــة والبيئــة والعمــل واألســرة والهويــة الوطنيــة وغيرهــا.

يهتــم معهــد البحــوث االجتماعيــة واالقتصادية المســحية كثيــراً باالنخراط 
فــي مشــاريع ذات صــدى عالمــي وليــس محليــاً فحســب. ومــع أخــذ ذلــك بعيــن 
االعتبــار، أردنــا بنــاء قاعدة أساســية للدراســات المســتقبلية نســتطيع مــن خاللها 
قيــاس درجــة تغييــر القيــم فــي المجتمــع القطــري )وأســباب هــذا التغييــر إن 
أمكــن(. وقــد شــكل مشــروع مســح القيــم العالميــة المنصــة المثاليــة لذلــك، 
األمــر الــذي يمكننــا مــن قيــاس وتفســير التغييــرات فــي مواقــف المواطنيــن 
وقيمهــم، ممــا يتيــح لنــا إعطــاء نظــرة قيمــة حــول مــدى هــذا التغييــر فــي 

المجتمــع القطــري، وحــول األســباب التــي أدت إلــى مثــل هــذا التغييــر.
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وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــر هــي الدولــة الثانيــة التــي تنفــذ مشــروع 
ــة، بعــد  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة ضمــن مجل ــم العالمي مســح القي
المملكــة العربيــة الســعودية، ونأمــل أن توفــر نتائــج هــذا المســح لمحــة حــول 

مواقــف وقيــم مواطنــي دول مجلــس التعــاون بصــورة عامــة.

ــة  ــة المســحية بمســح ومقابل ــة واالقتصادي ــد البحــوث االجتماعي ــام معه ق
مئــات األفــراد مــن مختلــف المناطــق الســكنية فــي قطــر، حيــث طــرح الباحثون 
الميدانيــون أســئلة تســعى لقيــاس ورصــد الــرأي العــام حــول مســائل سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة، ثــم اســتخدمت البيانــات المحصلــة بغــرض مقارنتهــا 
ــا  ــا أنه ــدان شــرق أوســطية أخــرى، كم ــا فــي بل ــم جمعه ــي ت مــع تلــك الت
اســتخدمت كمؤشــرات لتحديــد المواقــف القطريــة ووضعهــا علــى الخارطــة 
ــة مــع آراء أشــخاص  ــة تــالؤم أو تعــارض هــذه اآلراء المحلي ــة لمقارب العالمي

مــن إثنيــات ومواقــع جغرافيــة مختلفــة.

ويســاعد هــذا التحليــل التفصيلــي علــى وضــع التوجهــات الثقافيــة 
واالجتماعيــة للقطرييــن العادييــن فــي ســياق واحــد. فالنتائــج المتعــددة التــي 
تــم التوصــل إليهــا فيمــا يتعلــق ـ مثــاًل ـ بمواقــف القطرييــن تجــاه العمــل، أو 
دور الحكومــة فــي توفيــر الرعايــة االجتماعيــة والسياســات والحكومــة ليســت 
فقــط مثيــرة لالهتمــام بحــد ذاتهــا، إنمــا أيضــاً تتحــدى اآلراء الشــائعة والصــور 
النمطيــة المتفشــية عــن المواطنيــن القطرييــن ومواطنــي دول مجلــس التعــاون 

األخــرى.

ــتمر  ــاون مس ــو تع ــة، ه ــم العالمي ــروع القي ــع مش ــد م ــاون المعه إن تع
ــود  ــاً يق ــو حالي ــام 1980م وه ــي الع ــق المشــروع ف ــد أطل ــد. فق ــل األم وطوي
الموجــة السادســة مــن المســوحات، كمــا ســيتم إطــالق الموجــة الســابعة فــي 
العــام 2017م حيــث تســتغرق كل موجــة ســت ســنوات تقريبــاً مــن أجــل تغطيــة 

ــد مــن جميــع القــارات. 70 إلــى 80 بل

ــن األســر  ــدد م ــار ع ــة عشــوائية اختي ــم بطريق ــى يت ــة األول ــي المرحل ف
ــر  ــدد أس ــي ع ــوائياً إلجمال ــاًل عش ــن تمثي ــث نضم ــة بحي ــة الطبقي ــق العين وف

ــة. العين

فــي المرحلــة الثانيــة مــن العمــل الميدانــي، يتــم بطريقــة عشــوائية اختيــار 
شــخص بالــغ )18 عامــاً ومــا فــوق( مــن كل أســرة. فــي هــذه المرحلــة، يملك 

جميــع األشــخاص البالغيــن فــي األســرة فرصــاً متســاوية الختيارهم.

ــة  ــرة قطري ــة 1455 أس ــملت العين ــرة، ش ــة األخي ــى الموج ــبة إل بالنس
وأجريــت 1060 مقابلــة بمعــدل اســتجابة إجمالــي بلــغ 73%.
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هــذا المشــروع فــي قطــر هــو أول نافــذة مــن نوعهــا تفتــح علــى مواقــف 
المواطنيــن القطرييــن العادييــن وتوجهاتهــم. والقيــم كمــا تبيــن مــن خــالل 
هــذا المشــروع أنهــا ال تتوافــق دائمــاً مــع األفــكار المســبقة. وعلــى حــد علمنــا، 
لــم تقــم أي مؤسســة بحثيــة أخــرى فــي قطــر بالمشــاركة بمثــل هكــذا مبادرة 

واســعة النطــاق.

ــر  ــي قط ــام 2010م ف ــري ع ــذي أج ــة ال ــم العالمي ــح القي ــاهمة مس مس
ــة والبحــوث  ــوم االجتماعي ــة بالنســبة إلــى العل ــى قــدر مماثــل مــن األهمي عل
المســحية فــي منطقــة الخليــج. فكمــا ذكرنــا مــن قبــل، كانــت هــذه المــرة 
الثانيــة التــي يجــري فيهــا مســح القيــم العالميــة فــي منطقــة الخليــج العربــي 
والمــرة األولــى منــذ قرابــة عقــد. المســح هــو مصــدر غنــي بالبيانــات بالنســبة 
ــة  ــة واالقتصادي ــن فــي جامعــة قطــر، ومعهــد البحــوث االجتماعي ــى الباحثي إل
ــر،  ــة قط ــي دول ــح ف ــراء المس ــي إج ــاركة ف ــالل المش ــن خ ــحية، وم المس
يســتطيع المعهــد الوصــول إلــى بيانــات كافــة البلــدان المشــاركة فــي المســح.

مــن خــالل هــذا المشــروع انضمــت قطــر مــع معهــد البحــوث االجتماعيــة 
ــى  ــل عل ــذي يعم ــي ال ــن العالم ــع الباحثي ــى مجتم ــحية إل ــة المس واالقتصادي
دراســة التغييــرات الثقافيــة وتأثيرهــا علــى الحيــاة االجتماعيــة والسياســية فــي 
جميــع أنحــاء العالــم. أمــا هــدف مشــروع مســح القيــم العالميــة الــذي يكمــن 
فــي قيــاس قيــم المواطنيــن العادييــن وتفســيرها، فهــو مــن األهميــة بمــكان.

علــى عكــس الصــور النمطية الشــائعة لــدى البعــض بــأن القطرييــن والعرب 
اآلخريــن فــي الخليــج يعتمــدون اقتصاديــاً وبشــكل مفــرط علــى الدولــة، أعــرب 
المشــاركون القطريــون فــي مســح القيــم العالميــة عــن عــدم دعمهــم لفكــرة 
لعــب الحكومــة دوراً رئيســياً فــي توفيــر احتياجــات النــاس. ففــي الواقــع، رأي 
غالبيــة القطرييــن )والســعوديين أيضــاً( أن األفــراد هــم مــن يجــب أن يتحملــوا 

هــذه المســؤولية دون الحكومــة.

ــبقة  ــم المس ــوء المفاهي ــى ض ــيما عل ــام ال س ــر لالهتم ــر مثي ــذا األم ه
ــم  ــج واتجاهاته ــكان الخلي ــة المرتبطــة بس ــة( والصــور النمطي ــا الزائف )وربم

ــل. ــو العم نح

عنــد النظــر إلــى النتائــج مــن خــالل عدســة دوليــة، نــرى أن أحــدث مــا 
ــه المســح يظهــر أن ثلثــي المواطنيــن القطرييــن يعتبــرون النمــو  توصــل إلي
االقتصــادي مــن أهــم أولويــات بالدهــم للســنوات العشــر القادمــة، مقارنــة مــع 
أقــل مــن %50 مــن المشــاركين فــي المســح فــي اليابــان وكنــدا والواليــات 

المتحــدة.
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وعلــى الرغــم مــن أن المواطنيــن األلمــان يقاربــون أولوية النمــو االقتصادي 
علــى غــرار القطرييــن، إال أنهــم يؤكــدون أيضــاً علــى حاجــة إشــراك النــاس 
أكثــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالعمــل والمجتمــع حيــث اعتبــر 
أكثــر مــن %30 مــن المشــاركين فــي المســح أن هــذه هــي األوليــة الوطنيــة 

القصــوى فــي بلدهــم.

باإلضافــة إلــى ذلــك، أظهــرت النتائــج أن آراء النــاس تتماشــى جيــداً مــع 
رؤيــة قطــر الوطنيــة لعــام 2030م حــول النمــو االقتصــادي واالزدهــار.

ــى صناعــة  ــة بشــكل مباشــر عل ــم العالمي ــج مســح القي وقــد ال تؤثــر نتائ
ــول  ــع ح ــر أوس ــة نظ ــم وجه ــتوفر له ــك س ــن دون ش ــا م ــرارات، ولكنه الق
بعــض المواقــف واآلراء المشــتركة بيــن القطرييــن، مّمــا يعنــي إمكانيــة توفير 
معلومــات جديــدة لصنــاع القــرار الذيــن يســعون التخــاذ قــرارات مبنيــة علــى 

معلومــات يمكــن االعتمــاد عليهــا.

ــاركاً  ــحية مش ــة المس ــة واالقتصادي ــوث االجتماعي ــد البح ــيبقى معه وس
ــي  ــة ف ــي الموجــة القادم ــى األخــص ف ــة، عل ــم العالمي ــي مســح القي ــاًل ف فاع
العــام 2017م. كمــا ســتبقى قطــر )ومعهــد البحــوث االجتماعيــة واالقتصاديــة 
المســحية( نقطــة مركزيــة رئيســية بالنســبة إلــى الــدول األخرى فــي المنطقة 
ــى  ــع إل ــة، ونحــن نتطل ــم العالمي ــي تســهم أيضــاً فــي مشــروع مســح القي الت
المضــي قدمــاً فــي تحقيــق أهــداف المشــروع علــى كافــة األصعــدة المحليــة 

ــة. ــة والعالمي واإلقليمي

ــم  ــح القي ــروع مس ــع مش ــز م ــاون المرك ــأن تع ــر ب ــم التفكي ــن المه م
ــون  ــون، والباحث ــون العادي ــم المواطن ــاس، ه ــن الن ــن م ــدم فئتي ــة يخ العالمي
األكاديميــون. فبالنســبة إلــى المواطنيــن العادييــن، ســتزيد نتائــج المســح وعينا 
بشــأن هويتنــا كمواطنيــن قطرييــن مــن نحــن؟، كيــف نفكــر؟، وكيــف ننظــر 
إلــى األمــور مــن حولنــا؟ كمــا ســتوفر لنــا لمحــة حــول ثقافتنــا وهويتهــا، 
ــت  ــم مــع الوق ــر القي ــى رصــد تغي ــا  ستســاعدنا عل ــة تشــكيلهما، كم وكيفي

وكيفيــة حــدوث هــذا التغييــر.

ــر  ــر مباش ــاً تأثي ــروع أيض ــيكون للمش ــن، فس ــى الباحثي ــبة إل ــا بالنس أم
ــن  ــر م ــكل مباش ــتفادة بش ــن االس ــم م ــح تمكنه ــج المس ــث أن نتائ ــم، حي عليه
البيانــات الغنيــة التــي تــم توفيرهــا والتــي يســتطيعون اســتخدامها فــي أعمالهم 

ــة. البحثي

5. برنامج »احلياة هندسة«:
ــداد  ــذب وإع ــه لج ــم تطبيق ــوح ت ــروع طم ــة، مش ــاة هندس ــج الحي برنام
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ــداف  ــق أه ــي تحقي ــة ف ــة فعال ــتقبلية قيادي ــب أدوار مس ــباب القطــري للع الش
رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م. والهــدف األساســي للبرنامــج هــو توعيــة وتحفيز 
ــاالت  ــي مج ــة ف ــدارس الثانوي ــي الم ــور ف ــن الذك ــالب القطريي ــام الط اهتم
ــج  ــذا البرنام ــم ه ــد صم ــات، وق ــة، والرياضي ــا، والهندس ــوم، والتكنولوجي العل
لتعريــف الطــالب علــى مهنــة الهندســة مــن خــالل تجــارب مشــوقة ومباشــرة.

هــذا البرنامــج ترعــاه كليــة الهندســة بجامعــة قطــر، ويهــدف إلى تبســيط 
ــج  ــد البرنام ــد حص ــة، وق ــال الهندس ــي مج ــا ف ــة وتطبيقه ــات العلمي النظري
ــون  ــن يخوض ــاركين الذي ــالب المش ــع الط ــى 2014م م ــن 2010م إل ــاً م نجاح
ــي  ــم كل ســنة، وســتكتمل النســخة السادســة ف ــر مســتقبل حياته ــة تغي تجرب

2015م.

وفــي نهائيــات النســخة الخامســة لهــذه الســنة، فــاز بالمركــز األول فريــق 
مدرســة طــارق بــن زيــاد الثانويــة المســتقلة للبنيــن مــع فرصــة زيــارة مراكز 
ــالب  ــروع للط ــدم المش ــان. وق ــي الياب ــان ف ــا ونيس ــيارات تويوت ــع س تجمي
ــم  ــم وطموحاته ــق توقعاته ــة لتحقي ــة الفرص ــي المدرس ــة ف ــة اإلداري وللهيئ

التــي طــال انتظارهــا.

كمــا يعمــل برنامــج »الحيــاة هندســة« الــذي بحســب رأيهــم يزيــد مــن 
ــة  ــالل المعرف ــن خ ــية، م ــات الهندس ــة التخصص ــول أهمي ــالب ح ــي الط وع
النظريــة والتطبيقيــة الممتعــة التــي يقدمهــا. علــى التأكيــد بأن جميــع الطالب 
عملــوا بجــد خــالل جميــع مراحــل المشــروع لتحقيــق التميــز واالســتفادة مــن 

المعلومــات النظريــة والعمليــة.

كمــا القــى هــذا المشــروع الرضــى والســعادة مــن قبــل الشــركات الراعيــة 
ــاز، وقطــر  ــل، ورأس غ ــون، وإكســون موبي ــو، ورايثي ــه وهــم شــركة قابك ل

شــل، ودولفيــن للطاقــة لــدى رؤيتهــم ثمــار اســتثماراتهم تتحقــق.

خــالل كل لقــاء للبرنامــج، يشــارك كل فريــق مدرســي فــي ورش عمــل 
ــاريع،  ــت، وإدارة المش ــق، وإدارة الوق ــاء الفري ــي بن ــرى ف ــاملة وأخ ــة ش فني
ــي  ــيواجهونها، وف ــي س ــات الت ــم للتحدي ــم وتجهيزه ــل مهاراته ــادة لصق والقي
األســبوع األخيــر للبرنامــج، يتجمــع الطلبــة فــي مخيــم حيــث ينهــون أعمــال 
ــة  ــية الفني ــات النقاش ــن الجلس ــدداً م ــرون ع ــيارات ويحض ــع الس ــع قط تجمي
ــدة،  ــام جدي ــط لمه ــم والتخطي ــة تقدمه ــن مراجع ــم م ــي تمكنه ــة الت واإلداري
ويجــدر بالذكــر أن تواجــد الطــالب يتــم فــي بيئــة آمنــة وخاضعــة لإلشــراف.

ــة  ــدارس الثانوي ــع الم ــوح لجمي ــاركة مفت ــاب المش ــن أن ب ــم م وبالرغ
ــى دعــم  ــار عل ــد االختي ــدارس، ويعتم ــار ســت م ــم اختي ــن، يت المســتقلة للبني
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ــت  ــرق الس ــع الف ــالب. وتخض ــزام الط ــة، والت ــهيالت المقدم ــدارس، والتس الم
ــى  ــير عل ــي ستس ــيارات الت ــع أجــزاء الس ــدء بتجمي ــل الب ــالزم قب ــب ال للتدري

ــة. ــيل الدولي ــة لوس حلب

تســتضيف جامعــة قطــر محاضــرات التدريــب ولكــن تجميــع قطع الســيارات 
ــر  ــة قط ــة بجامع ــة الهندس ــن كلي ــاركة، وتضم ــدارس المش ــي الم ــم ف يت
ــة  ــن النزاه ــد م ــية للتأك ــارات تفتيش ــدة زي ــام بع ــالل القي ــن خ ــراف م اإلش
ــة أيضــاً  ــة التركيــب وإدارة الوقــت فــي المشــروع، وتوفــر الكلي خــالل عملي

ــيارة. ــب الس ــة لتركي ــاملة واألدوات الالزم ــة الش ــدارس الخط للم

تفتــح رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030م آفــاق الفــرص للدولــة وشــعبها، األمــر 
ــة،  ــاد، والصناع ــي االقتص ــع نواح ــي جمي ــوظ ف ــور ملح ــه تط ــج عن ــذي نت ال
ــر  ــي العنص ــة ه ــا أن الهندس ــة، وبم ــة، والصح ــم، والرياض ــارة، والتعلي والعم
ــق  ــق لتحقي ــإن الطري ــاالت، ف ــك المج ــع تل ــي جمي ــز ف ــترك والمحف المش
ــور.  ــة التط ــن إلدارة عملي ــن ومتخصصي ــراد مؤهلي ــادة أف ــب قي ــة يتطل الرؤي
ولكــن يوجــد هنــاك نقــص فــي عــدد المهندســين القطرييــن بســبب المفهــوم 
الخاطــئ لطــالب المــدارس الثانويــة بــأن الهندســة مســار صعــب، باإلضافــة إلــى 
الوعــي غيــر الكافــي حــول أهميــة الهندســة. ولــذا، فــإن رؤيــة برنامــج الحيــاة 
ــوم  ــال العل ــي مج ــن ف ــن ومبتكري ــن ناجحي ــادة وطنيي ــق ق ــي خل ــة ه هندس

ــة. والهندس

تقــام خمــس ورش عمــل تشــمل الصحــة والســالمة، وديناميكيــات الســيارات 
والمحــركات، وتصميــم الســيارات واختيــار المــواد، ومهــارات القيــادة وضمــان 
الســالمة واألمــان والتواصــل الفعــال. وتســتغل ورشــة العمــل األولــى للتعريــف 
بالبرنامــج، ويتــم الكشــف عــن قوانيــن المشــاركة والتقييــم فــي نفــس الوقــت، 
كمــا تعطــى الفرصــة ألوليــاء األمــور لطــرح األســئلة وإزالــة أيــة شــكوك قــد 

تكــون لديهــم حــول البرنامــج.

تغطي ورشــة العمــل الخاصة بالصحــة والســالمة القضايا األساســية المتعلقة 
بالصحــة، والســالمة، وتطبيقهــم فــي مجــال الهندســة، وتشــكل فرصــة للتحــدث 
عــن الســالمة الشــخصية، وتشــغيل اآلالت الــدوارة والكهربيــة، واســتخدام الهــواء 

المضغــوط، ومــا يتعلــق بورشــة العمــل مــن نظافــة وترتيــب.

ــى  ــز عل ــركات فترك ــيارات والمح ــات الس ــل ديناميكي ــة عم ــا ورش أم
ــر باألشــعة الســينية  ــات الســيارة مــن منظــور نظــام الســيارة، وتظه ديناميكي
تــوازن التفاعــل واألداء بيــن المحــرك، والفرامــل، والمقــود، والتعطيــل المؤقت، 

ــيارة. ــة للس ــل العجــالت واإلطــارات والنظــم الفرعي ــة عم وطريق
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ــرف  ــواد، يتع ــار الم ــم الســيارة واختي ــل حــول تصمي وخــالل ورشــة العم
الطــالب علــى االحتياجــات القانونيــة والتشــريعية للســيارات الحديثــة. باإلضافة 
إلــى دورهــا فــي المســاعدة لتقليــل االحتبــاس الحــراري، يتعلــم الطــالب بأنــه 
ــزز  ــد، وتع ــالمة، واألداء الجي ــة، والس ــر الراح ــعي لتوفي ــيارات الس ــى الس عل
ورشــة العمــل قــدرة الطــالب علــى تصميــم ســيارة آمنــة، واقتصاديــة وصديقــة 

للبيئــة، كمــا ويمكــن االعتمــاد عليهــا.

ــى  ــدف إل ــل، فته ــادة والتواص ــارات القي ــة بمه ــل المتعلق ــة العم ــا ورش أم
ــى  ــز الفــرق المشــاركة، وتشــكل فرصــة للتعــرف عل اكتشــاف طــرق لتحفي
ــة  ــدرة العالي ــل، الق ــارات التواص ــدة، كمه ــادة الجي ــة بالقي ــارات المتصل المه
علــى بنــاء الفــرق، والقــدرة علــى إبــراز األفضــل مــن كل عضــو مــن أعضــاء 
الفريــق. تتوفــر للطــالب فــي ورش العمــل المهــارات، واألدوات والحنكــة التــي 
ــا  ــون فيه ــي يتواصل ــة الت ــالل الطريق ــن خ ــر م ــداث تغيي ــن إح ــم م تمكنه

ــم. ــة عمله ــي بيئ ولتحســين التواصــل ف

تقــام جميــع ورش عمــل النســخة السادســة فــي فبرايــر ومــارس/2015م، 
أمــا يــوم الســباق )التحــدي( فســيقام فــي مايــو.

6. مشروع حبثي للتخلص من ثاني أكسيد الكربون واملساعدة على تقليص االحتباس احلراري:
يعتبــر انبعــاث ثانــي أكســيد الكربون الناتــج عن احتــراق الوقــود األحفوري 
مســاهماً أساســياً فــي االحتبــاس الحــراري. وبمــا أن قطــر منتــج رئيســي للغــاز 
الطبيعــي، فلديهــا المعــدل األعلــى النبعــاث ثانــي أكســيد الكربــون فــي العالــم 
للفــرد الواحــد. ونتيجــة لذلــك، أجــرى مركــز أبحــاث معالجــة الغــاز فــي 
جامعــة قطــر مشــروعاً بحثيــاً يهــدف إلــى تطويــر وســائل تعمــل علــى احتجــاز 
الكربــون الصــادر مــن روافــد الغــاز الصناعــي والطبيعــي بشــكل أساســي. ويعمل 
ــاز  ــة الغ ــز معالج ــي مرك ــون ف ــيد الكرب ــي أكس ــاز وإدارة ثان ــق احتج فري
علــى تطويــر تقنيــات مختلفــة مــن ذات الغــرض، ويركــز بشــكل أساســي علــى 
المذيبــات الســائلة والمــواد الماصــة الصلبــة، باإلضافــة إلــى تقنيــات التحويــل 

الحفــري.
إن برنامــج البحــوث الخــاص باحتجــاز وإدارة ثانــي أكســيد الكربــون، يأخذ 
ــى  ــم، ويعمــل عل ــار التطــورات المتجــددة التــي تحــدث فــي العال بعيــن االعتب
تحديــد فجــوات المعرفــة الرئيســية، والمجــاالت التــي تتطلــب إجــراء األبحــاث. 
ويتــم ذلــك مــن خــالل النظــر فــي التطبيــق المباشــر لنتائــج البحــث علــى 
االقتصــاد القطــري جــراء المســاهمات الفعالــة مــع الصناعــة المحليــة وال ســيما 
فــي قطــاع النفــط والغــاز. وفــي هــذا الســياق، تــم إدخــال مشــاريع البحــوث 
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الطموحــة فــي شــراكة مــع »أوريكــس جــي تــي إل قطــر«، وكذلــك التعــاون 
مــع جامعــة كورنيــل فــي نيويــورك للمضــي قدمــاً بالتقنيــات التــي ســتدعم 

نشــر احتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون وتخزينــه.

ويقــود د. عبدالباقــي ينعمــور فريــق البحــوث الخــاص بتكنولوجيــا المذيبات 
الســائلة، فــي حيــن يتــرأس أ.د. محمــود خضــر فريــق البحــوث الخاصــة بالمواد 
الماصــة الصلبــة. وبحســب د.ينعمــور، يتضمــن المشــروع عــدة مســائل مهمــة 
تحتــاج إلــى الدراســة، حيــث يمكــن فــي تكنولوجيــا المذيبــات دراســة الطاقــة 
الحركيــة، والديناميــكا الحراريــة، ومتطلبــات التــآكل، واالنحــالل المرتبطــة 
بالمذيــب نفســه. كمــا أنــه باإلمكان دراســة تشــغيل المصنــع ومعالجــة األعطال، 

وتكامــل العمليــات والجوانــب األخــرى المتعلقــة بــذات المجــال.

يحمــل المشــروع الــذي يشــرف عليــه د. ينعمــور اســم »تطويــر معالجــة 
واحتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون: اختبــارات متعــددة النطــاق لمذيبــات 
كيميائيــة مختــارة« ويبحــث فــي تطويــر مذيبــات كيميائيــة جديــدة الحتجاز 
ثانــي أكســيد الكربــون مــن خــالل تأســيس مرافــق اختبــار مخبريــة لتقييــم 
ــون  ــي أكســيد الكرب ــارة الحتجــاز ثان ــة المخت ــات الكيميائي أداء بعــض المذيب
عــن طريــق فتحــات الغــاز المصطنعــة. وتكمــن أهــداف المشــروع الرئيســية في 
إجــراء فحــوص شــاملة لمذيبــات كيميائيــة محتملــة تحتجــز ثانــي أكســيد 
الكربــون علــى نطــاق المختبــر، وتحديــد معــدل نقــل الكتلــة وثانــي أكســيد 
ــة  ــالت المرتبط ــة للتفاع ــرات الحركي ــة، والمؤش ــدرة الدوري ــون، والق الكرب
بهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد قــدرة امتصــاص المذيــب الالزمــة لتصميــم وبنــاء 
ــات المكتســبة  ــى البيان ــاء عل ــي، وتقديــر حــرارة االمتصــاص بن ــع تجريب مصن

مــن مفاعــل مخبــري.

وفــي الشــق الثانــي مــن المشــروع المتعلــق بتقنيــة المــواد الماصــة الــذي 
يرأســه أ.د. خضــر، يعمــل مركــز  معالجــة الغــاز علــى تطويــر مــادة ماصــة 
ــك  ــون تمتل ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــي احتج ــتخدامها ف ــدة الس ــة جدي صلب
قــدرة امتصــاص عاليــة. حيــث تــم تحقيــق نجــاح واضــح بحســب د. خضــر فــي 
تصميــم مصــاف فعالــة ذات قــدرة هائلــة علــى احتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون. 
كمــا تعتبــر تكنولوجيــا اســتخالص غــاز ثانــي أكســيد الكربــون علــى أســطح 
المــواد الصلبــة هــي األحــدث واألكثــر فاعليــة حيــث تســتطيع المــادة الماصــة 
الصلبــة احتجــاز 300 كلــغ مــن ثانــي أكســيد الكربــون لــكل طــن مــن المــادة. 
ــى  ــى حت ــون المحتجــز األعل ــيد الكرب ــي أكس ــن ثان ــة م ــذه الكمي ــر ه وتعتب
اآلن مقارنــة بــأي تقنيــة تــؤدي الغــرض ذاتــه. وفيمــا يتعلــق بإعــادة التوليــد 
لهــذه المــواد الصلبــة ال يتطلــب األمــر اســتهالك الكثيــر مــن الطاقــة. حيــث 
يتــم اســتخدام طاقــة أقــل ممــا يســتخدم عــادة فــي مــواد أخــرى، وال تتعــرض 
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المــواد الصلبــة الماصــة المســتخدمة فــي هــذه العمليــة إلــى التــآكل، األمــر 
الــذي يجعلهــا مــادة جاذبــة للتطبيقــات الصناعيــة العاليــة القــدرة. واألهــم مــن 
ذلــك أنهــا تســتوعب كميــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون أكثــر مــن أي مــادة 

أخــرى حتــى اآلن.

تأتــي أهميــة هــذا المشــروع نظــراً إلــى المعــدالت العاليــة النبعــاث غــاز 
ثانــي أكســيد الكربــون فــي دولــة قطــر األمــر الــذي يجعــل التخلــص منــه 
ــز  ــن أجــل تعزي ــة م ــة المتبع ــع السياســات البيئي ــرى تتماشــى م ــة كب أولوي
ركيــزة التنميــة المســتدامة التــي تصــب بدورهــا مباشــرة فــي مصلحــة رؤيــة 
ــال الصحــي والتنمــوي. كمــا تســاهم  قطــر الوطنيــة 2030م، ومســتقبل األجي
ــى اقتصــاد  ــدف المنشــود للوصــول إل ــق اله ــي تحقي ــة ف ــذه البحــوث القيم ه

عرفــي، يســير جنبــاً إلــى جنــب مــع االقتصــاد الصناعــي.

ــز  ــدأ مرك ــذي ب ــوح ال ــروع الطم ــذا المش ــى أن ه ــارة إل ــدر اإلش وتج
ــذ  ــر من ــكل مباش ــه بش ــل علي ــر العم ــة قط ــي جامع ــاز ف ــة الغ ــاث معالج أبح
2012م، ستســتكمل آخــر مراحلــه بحلــول العــام 2016م كمــا هــو مخطــط لــه. 
ويعمــل علــى تنفيــذه عــدد مــن الباحثيــن إلــى جانــب د. عبدالباقــي بنعمــور، و 
أ.د. محمــود خضــر، وهــم د. محمــد جابــر المــري ود. محمــد شــبل فــي تنفيــذ 
المحــاكاة الحاســوبية. و أ.د إيمانويــل جياتيليــس معــاون مــن جامعــة كورنيل. 
كمــا تتولــى مجموعــة البروفيســور جيانيلــس إعــداد المــادة الصلبــة الماصــة. 
وكل مــن محمــد توفيــق، وعبدالرحمــن طــارق، وخالــد عبــداهلل، ونبيلــة آدم.

7. السواحل القطرية املالذ اآلمن للسالحف يف املنطقة:
ــح الليــل، فتخــرج  ــه الخــوف، هــذا الــذي يجعــل الســلحفاة تبيــض بجن إن
مــن البحــر، إلــى حيــث أماكــن أعشاشــها، وتضــع بيوضهــا مــن دون أن يراهــا 

أحــد.

ولكــن حينمــا تتيقــن الســالحف أنهــا فــي كنــف محميــة طبيعيــة، حيــث 
ــل  ــادر اللي ــا تغ ــث األمــان، فإنه ــددات، وحي ــي مــن المه ــراح والخــالء الخال الب
إلــى النهــار، وتمــارس بعــض أطــوار حياتهــا فــي بــر المحميــة الــذي تجــده 

ــاً. مــالذاً مواتي

فالســالحف تتأقلــم مــع حيــاة البحــر، كمــا أنهــا ماهــرة فــي الســباحة، إلــى 
جانــب أنهــا تســتطيع أن تبقــى تحــت المــاء لمــدة طويلــة. ولكــن تأقلمهــا مــع 
حيــاة البحــر ال يلغــي ارتباطهــا الوثيــق بــاألرض، حيــث تضــع بيوضهــا، وحيــث 

تشــهد األرض أطــواراً مــن النشــأة والنمــو.
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ومــن ذلــك ال ينفــرد مركــز الدراســات البيئيــة بهــذه الدراســات وحــده، 
ــي  ــة ف ــة القطري ــود وزارة البيئ ــن جه ــزء م ــو ج ــروع ه ــذا المش ــث إن ه حي
الحفــاظ علــى مكونــات النظــام البيئــي فــي الدولــة وبتمويــل مــن مدينــة رأس 
لفــان الصناعيــة إحــدى مؤسســات شــركة قطــر للبتــرول. حيــث ســاهم العديــد 
مــن منتســبي الــوزارة وخبرائهــا وكذلــك المســؤولين والعامليــن فــي دائــرة 
البيئــة فــي مدينــة رأس لفــان الصناعيــة بدعــم المشــروع وتوفيــر المســتلزمات 
الالزمــة إلنجاحــه. وتمثــل هــذه الدراســة مثــاالً طيبــاً علــى التعــاون الناجــح 
بيــن وزارة البيئــة والشــركات الوطنيــة مثــل قطــر للبتــرول وجامعــة قطــر.

ســبعة أعــوام مــن الدراســات نجحــت فــي الكشــف عــن الكثيــر مــن الحقائق، 
ــت تحــوم مــن حــول ظواهــر  ــي كان ــر مــن األســئلة الت ــى الكثي ــت عل وأجاب

مجهولــة تكتنــف حيــاة هــذا الكائــن البرمائــي.

ومــن أهــم مــا أثمرتــه هــذه الدراســات أنــه تــم تحديــد مواقــع تعشــيش 
ــة،  ــزور كل منطق ــي ت ــالحف الت ــات الس ــداد أمه ــر أع ــم تقدي ــالحف، وت الس
ــن مناطــق التعشــيش،  ــة م ــي كل منطق ــوض ف ــداد البي ــد أع ــم تحدي ــا ت كم
ونســبة الفقــس للبيــض. إن مــا أثمرتــه هــذه الدراســات أيضــاً أنــه تــم حمايــة 
مواقــع التعشــيش ونقــل البيــوض مــن األماكــن المهــددة إلــى أماكــن آمنــة.

كمــا يعمــل الباحثــون فــي المشــروع علــى حمايــة بيــض الســالحف. فلــو 
جــاءت ســلحفاة تضــع البيــض فــي منطقــة، ثــم تبيــن أن هــذه المنطقــة قــد 
ــور  ــى الف ــوم عل ــة يق ــى الدراس ــم عل ــق القائ ــإن الفري ــد، ف ــاه الم ــا مي تصله
ــم أيضــاً  ــا ت ــد، كم ــاه الم ــد مي ــن تهدي ــا م ــة له ــوض، حماي ــذه البي ــل ه بنق
نقــل بيــوض الســالحف مــن أماكــن باضــت فيهــا الســالحف، وكانــت مســاراً 

ــات. لمركب

ــوض  ــذه البي ــا ه ــل إليه ــي تنتق ــن الت ــاة لألماك ــروط المتوخ ــن الش وم
المهــددة، أماكــن تبعــد عــن المهــددات مــن جهــة، وبعيــدة أيضــاً عــن مصــدر 
اإلضــاءة مــن جهــة أخــرى، وبعيــدة أيضــاً عــن اإلزعاجات، وذلــك ألن الســلحفاة 
يمكــن أن تعــود إلــى الميــاه إذا أزعجتهــا هــذه األصــوات، أو إذا وجــدت مصــادر 
إضــاءة، وبالنتيجــة تتأخــر عمليــة التعشــيش، أو قــد تنتقــل إلــى مــكان غيــر 

مناســب لهــا.

وغالبــاً مــا تضــع الســلحفاة بيوضهــا فــي العــش ذاتــه الــذي وضعــت بيوضها 
ــاش  ــي أعش ــام ف ــذا الع ــا ه ــع بيوضه ــال تض ــن، ف ــن متتاليي ــدة عامي ــه لم في
ــالحف  ــذه الس ــع ه ــان. ولتتب ــى رأس لف ــي إل ــام التال ــل الع ــرط، وتنتق بفوي
ــم  ــة بترقي ــع لمركــز الدراســات البيئي ــق البحــث التاب ــام فري ــا، ق ومالحظته
هــذه الســالحف، وتــم تثبيــت هــذا الترقيــم علــى ذراعهــا، ويشــمل هــذا الترقيــم 
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ــم  ــي أن ترقي ــد د. العنس ــر. يؤك ــة قط ــع لجامع ــعار المشــروع التاب أيضــاً ش
الســالحف ال يؤثــر عليهــا، وذلــك ألنــه ال يثبــت علــى العظــام، بــل علــى الجلــد 
ــم المســتمر للســالحف،  ــة، والترقي ــد هــذه الدراســات المتعاقب ــه بع ــذا فإن وله

فإنــه قلمــا تظهــر ســالحف غيــر مرقمــة.

كمــا شــملت الدراســات التــي أجراهــا مركــز الدراســات البيئيــة فــي جامعة 
ــس، أي  ــا الســلحفاة الواحــدة، ونســبة التفقي ــي تضعه ــوض الت قطــر عــدد البي
كــم عــدد البيــض الــذي يفقــس مــن بيــن إجمالــي عــدد البيــوض التــي تضعهــا 

الســلحفاة الواحــدة؟.

كمــا يتــم تســنين الســالحف بعــدة طــرق، ومــن هــذه الطــرق مــا يعتمــد 
علــى طــول الســلحفاة، وأيضــا ًمــا يعتمــد علــى حجمهــا، كمــا يمكــن تقديــر 
ــواع  ــم أن ــن أه ــي، وم ــع عرض ــالل مقط ــن خ ــاة م ــلحفاة المتوف ــر الس عم
الســالحف التــي تضــع بيوضهــا علــى الســاحل القطــري نــوع يســمى »منقــار 
الصقــر، أو صقريــة المنقــار Hawksbill"، وهــو األكثــر شــيوعاً فــي ميــاه دولــة 
قطــر والتــي تعيــش فــي الحيــود المرجانيــة حيــث تتغــذى علــى بعــض أنــواع 
الالفقاريــات واإلســفنجيات، وتــم تصنيــف هــذه الســالحف ضمــن الكائنــات الحية 
المهــددة باالنقــراض بشــكل كبيــر ووضعــت علــى القائمــة الحمــراء لالتحــاد 

.)IUCN( ــى الطبيعــة الدولــي للحفــاظ عل

ــواع أخــرى، وهــي: الســلحفاة  ــي أن ــج العرب ــاه الخلي كمــا يوجــد فــي مي
الخضــراء Green Turtle، الســلحفاة الجلدية Leatherback، والســلحفاة الزيتونية 
Olive Ridley، ولكــن حتــى اآلن لــم يتــم رصــد أي تعشــيش للســلحفاة الجلديــة 
بالمنطقــة، ووجــدت فقــط تســبح بالخليــج العربــي، والســلحفاة الجلديــة يكــون 
لهــا غطــاء جلــدي وليــس صدفــة، وهــي تعيــش نحــو 150 عامــاً، ويصــل وزنهــا 
ــلحفاة  ــود الس ــدالت وج ــر أن مع ــن«، غي ــف ط ــاً »نص ــو 500 كيلوجرام نح

الخضــراء هــو األعلــى عــدداً فــي الميــاه القطريــة.

وفــي بعــض المجتمعــات يــؤكل لحــم الســالحف، ويطــرح لحــم الســالحف 
فــي أســواق الســمك، ولكــن فــي قطــر ال يــؤكل لحمهــا، بــل أن الدولــة اتخذت 
العديــد مــن اإلجــراءات الحمائيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال أن صيد الســلحفاة 
يعــرض صاحبــه للســجن وغرامــة ماليــة تصــل 10 ريــال، كمــا تتــم مخالفــة 
مــن يضبــط بجمــع بيــوض الســالحف، وتصــادر األدوات المســتخدمة فــي ذلــك، 
مــن حيــث أن ذلــك يشــكل أضــراراً جســيمة بالبيئــة البحريــة، ولكــون جميــع 
أنــواع الســالحف معرضــة لالنقــراض، ومــن ثــم فــال بــد مــن هــذه اإلجــراءات 

. ئية لحما ا

غيــر أن بعــض الســلوك اإلنســاني ال يشــكل وحــده الخطــر األكبــر علــى 
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ــن  ــد م ــى العدي ــة إل ــا البحري ــي بيئته ــالحف ف ــرض الس ــل تتع ــالحف، ب الس
المهــددات، إذ يقــوم الســرطان الغــول بافتــراس األعشــاش أي البيــض والصغــار 

عندمــا تكــون فــي طريقهــا إلــى البحــر.

هــذا إلــى جانــب أن بعــض الطيــور وأنــواع مفترســة مــن األســماك تقــدم 
علــى افتــراس الصغــار عندمــا تدخــل إلــى البحــر وتســبح علــى الســطح.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق فــإن الســالحف تواجــه مشــكلة الصيــد الجائــر مــن 
ــة ألغــراض ســياحية  ــك بغــرض االتجــار بالصدف ــن وذل ــل بعــض الصيادي قب
وأيضــاً بتنــاول البيــض كمــادة غذائيــة غنيــة بالبروتينــات، ولــم يقتصــر األمر 
ــتيك  ــت أو البالس ــان بالزي ــار والخلج ــاه البح ــوث مي ــل أن تل ــك ب ــى ذل عل
وتلــوث شــواطئ التعشــيش بمختلــف األتربــة والمــواد الكيميائيــة أضــاف مزيــداً 
ــوط  ــع خط ــي وض ــم ينبغ ــن ث ــات، وم ــذه الكائن ــاة ه ــى حي ــد عل ــن التهدي م

توجيهيــة للحــد مــن نفــوق الســالحف البحريــة.

جــزءاً آخــر هــام فــي الدراســات التــي أجراهــا مركــز الدراســات البيئيــة 
حــول الســالحف يتجــاوز حمايتهــا، ففــي العــام 2010م بــدأ اســتخدام األقمــار 
ــي تهاجرهــا  ــع الســالحف، إذ لوحــظ أن طــول المســافة الت ــة فــي تتب الصناعي
الســلحفاة الجلديــة علــى ســبيل المثــال تصــل إلــى مــا يزيــد علــى »9« االف 
كيلومتــر، ولكنهــا تعــود للتكاثــر فــي شــواطئها، وهنــاك ســالحف أخــرى تأتــي 

مــن منطقــة شــرق آســيا، إلــى ميــاه ســلطنة عمــان، ثــم إلــى ميــاه الخليــج.

ــيش ال  ــم التعش ــد موس ــا بع ــات، أنه ــع األمه ــالل تتب ــن خ ــا م ــد وجدن لق
تغــادر الخليــج، ولكنهــا فقــط تغــادر الميــاه القطريــة، بعدمــا تضــع األمهــات 
بيوضهــا علــى الســواحل والجــزر القطريــة تغادرهــا إلــى مناطــق أخــرى فــي 
الخليــج كأن تعيــش فــي الميــاه الســعودية، أو تعيــش فــي ميــاه اإلمــارات، وحتى 
اآلن لــم تســجل الدراســات علــى امتــداد الســنوات الثــالث التــي مضــت أنهــا لــم 

تغــادر ميــاه الخليــج.

ــا  ــة أنه ــذه الدراس ــا ه ــي تواجهه ــات الت ــن الصعوب ــن بي ــه م ــظ أن ويالح
تتركــز علــى كائــن بحــري »الســالحف« فــي بيئتهــا الطبيعيــة »البحــار«، 
 )DNA( حيــث يتــم التعــرف علــى ذلك مــن خــالل تحليل الحمــض النــووي الـــ
فــكل عــام يتــم اختيــار عينــة مــن 20 ســلحفاة ليجــرى عليهــا هــذا االختبــار، 
ومــن ثــم يمكــن تحديــد أصــل هــذه الســالحف، والمناطــق التــي قدمــت منهــا 
إلــى ميــاه الخليــج. إن الدراســات قــد أوضحــت أن جميــع الســالحف فــي الخليــج 
ذات أصــل واحــد، كمــا وجــد وفقــاً الختبــار الحمــض النــووي أنهــا متشــابهة 

مــع ســالحف موجــودة فــي مناطــق بالمكســيك.
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إن دولــة قطــر توفــر لهــا حمايــة كمــا أســلف ذلــك، ولكــن فــي دول أخــرى 
تتعــرض الســالحف فــي مياههــا إلــى عوامــل قاســية قــد تــؤدي إلــى انقراضهــا، 
وفــي دول أخــرى تبــاع أمهــات الســالحف فــي ســوق الســمك، ويــؤكل لحمهــا 

وبيوضهــا.

8. مشروع البريق:
البيــرق مشــروع مقــدم مــن قبــل مركــز المــواد المتقدمــة ـ جامعــة قطر، 
يهــدف إلــى تنميــة الشــباب وتعزيــز المفهــوم )STEM( )العلــوم، التكنولوجيــا، 
الهندســة، الرياضيــات( ويعتبــر خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح لدعم التــزام قطر 
بتشــجيع االبتــكارات والبحــوث التطبيقيــة الالزمــة لتطويــر االقتصــاد القائــم 
علــى المعرفــة وتطويــر رأس المــال البشــري وجعلــه قــادراً علــى المنافســة فــي 

المجــاالت المختلفــة.

يعتمــد البيــرق علــى تطويــر مهــارات الطــالب مــن خــالل األنشــطة العلميــة 
ــة  ــة والبحثي ــب المعملي ــارات الطال ــور مه ــى تط ــاعد عل ــا يس ــة مم المختلف
ممــا يتــالءم مــع احتياجــات قطــر إلنجــاز وجهــة التنميــة الوطنيــة وتحقيــق 

ــة قطــر 2030م. ــى رؤي اســتراتيجياتها للوصــول إل

ــذب  ــدي لج ــلوب التقلي ــن األس ــاً ع ــاً مختلف ــلوباً علمي ــرق أس ــج البي ينته
الطــالب وتشــجيعهم علــى العلــم واإلبــداع عــن طريــق التركيــز علــى تعزيــز 
الفضــول لــدى الطالــب لالكتشــاف والبحــث ممــا ينمــي مهــارة البحــث الذاتــي 
لديــه فيصبــح قــادراً علــى أن يتخطــى مرحلــة المعرفــة العامــة إلــى مرحلــة 
ــى  ــة عل ــة القائم ــارات المختلف ــالل المس ــن خ ــددة م ــة المح ــة الدقيق المعرف
ــوة  ــى خط ــل إل ــى أن يص ــكار إل ــاف، االبت ــع، االكتش ــة، التوق خطــوات التجرب
التميــز يمــر الطالــب بهــذه المراحــل مــن خــالل ورش العمــل المقدمــة مــن 
البيــرق مــن خــالل أســلوب تدريبــي يطــور عمليــة اكتســاب المعرفــة، حيــث 
يتبنــى البيــرق منهجــاً متكامــاًل متعــدد التخصصــات يتــم مــن خاللــه تغطيــة 
ــة  ــا، الهندس ــوم، التكنولوجي ــي العل ــات ف ــع والتخصص ــن المواضي ــد م العدي
ــة  ــال وكيفي ــارات االتص ــب مه ــب الطال ــا يكتس ــات )STEM(، كم والرياضي
العمــل مــن خــالل فريــق المهــارات القياديــة والرياديــة. يتضمــن البيــرق أربعــة 
ــة« و  ــي الرياض ــوم ف ــواد«، »العل ــف الم ــا اكتش ــث«، »أن ــا باح ــارات »أن مس

»حــل المشــكالت«.
رؤيــــة البيــــرق:

تطويــر قطــر كمجتمــع قائــم علــى المعرفــة، وإثــراء رأس المــال البشــري 
مــن خــالل إنشــاء جســر تعليمــي بيــن المــدارس الثانويــة والتعليــم الجامعــي 
ورفــع مســتوى قــدرات طــالب المــدارس لتواكــب متطلبــات الجامعــة العريقــة.
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رسالـــة البيــــرق:
مســاعدة طــالب المــدارس الثانويــة على اكتســاب القيــم البحثيــة والمهارات 
وأخالقيــات البحــث باإلضافــة إلــى تطويــر جانــب االعتمــاد علــى الــذات والثقــة 
ــا يســاعد  ــي مم ــع البحــث العلم ــي مجتم ــم ف ــة دوره ــس، وتوســيع رؤي بالنف
علــى الوصــول إلــى مســتوى مهنــي مميــز يســاعد فــي نهضــة وتنميــة االقتصــاد 
لدولــة قطــر ويوائــم بذلــك االحتياجــات العالميــة فــي مجــال البحــث العلمــي.

مســـارات البيــــرق:
يتضمن البريق أربعة مسارات وهي:

• ــه يســتهدف 	 ــث أن ــرق حي ــى مســارات البي ــر مــن أعل ــا باحــث« يعتب »أن
طــالب مرحلــة الثانيــة عشــرة لينقلهــم مــن مــكان التلقــي إلــى ميــدان 
العمــل فيوجههــم إلــى العمــل علــى مشــاريع علميــة تحت إشــراف أســاتذة 
ــا  ــن خالله ــون م ــر، يقوم ــة قط ــن جامع ــال م ــذا المج ــي ه ــن ف ماهري
بتجــارب البحــث واســتخالص النتائــج وتحليلهــا علميــاً، مــن بيــن هــذه 
األبحــاث دراســات خاصــة بالتــآكل والصــدأ، وأخــرى متعلقــة بالتغذيــة 
ــا،  ــن( وتطبيقاته ــرات )اللدائ ــول البوليم ــات ح ــة، ودراس ــة العام والصح

باإلضافــة ألبحــاث متعلقــة بالعــزل الحــراري وإعــادة تدويــر المــواد.

• »أنــا أكتشــف المــواد« يســتقطب هــذا المســار طــالب الصفيــن العاشــر 	
والحــادي عشــر مــن المرحلــة الثانويــة فيقــوم بتقديــم بيئة جــذب ومنهج 
متكامــل يحتــوي علــى العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات مــن 
خــالل التعليــم القائــم علــى التجــارب المعمليــة التــي تتــم خــالل ورش 
ــى الوصــول  ــا تشــجيعهم عل ــم مــن خالله ــدار أســبوع يت ــى م ــل عل عم
ــام  ــي خت ــا ف ــم تقديمه ــع يت ــدم المجتم ــكارات تخ ــكار وابت ــى أف إل
ــدى  ــة ل ــراء القــدرة التفكيري ــرق ويســاعد المســار فــي إث مســابقة البي
ــة  ــاً مختلف ــاول مواضيع ــو يتن ــة فه ــم التعليمي ــادة فاعليته الطــالب وزي
مثــل المركبــات، الخاليــا الصبغيــة الشمســية، المحفــزات البيئيــة، 
ــة، الحساســات  ــة األغذي ــل، الخرســانة، مــواد تعبئ ــة للتحلي المــواد القابل
البيولوجيــة والحساســات الذكيــة وغيرهــا الكثيــر مــن المواضيــع التــي 

تواكــب التطــور العلمــي.

• ــة 	 ــن المرحل ــر م ــف العاش ــالب الص ــتهدف ط ــكالت« يس ــل المش »ح
ــرض  ــكلة وع ــاكاة المش ــة مح ــن كيفي ــم ع ــوم بتوجيهه ــة فيق الثانوي
ــة  ــى بداي ــم عل ــك يضعه ــو بذل ــا وه ــليمة لحله ــة الس الطــرق التحليلي

ــكالت. ــل المش ــح لح ــق الصحي الطري
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• »العلــوم فــي الرياضــة« هــو مســار جديــد فــي مبــادرة البيــرق موجــه 	
ــع  ــوم فــي جمي ــاول مــادة العل ــث يتن لطــالب الصــف الحــادي عشــر حي
جوانــب وأوجــه الرياضــة فهــو يحــرص علــى تعريــف الطالــب بالمــواد 
العلميــة ومشــاهدة تطبيقاتهــا علــى األدوات الرياضيــة مــن خاللــه يتــم 
تثقيــف الطــالب بأحــدث اســتخدامات المــواد المختلفــة، وكســر حاجــز 
ــا  ــع أنواعه ــوم بجمي ــج العل ــة ودم ــواد العلمي ــة الم ــن دراس ــوف م الخ
الكيميــاء والفيزيــاء والهندســة واإلحصــاء فــي مجــال الرياضــة المحببــة 

ــة مــن الطــالب. ــة العمري ــدى هــذه الفئ ل

ــع مــن  ــرق مــن المتوق ــا البي ــذي يقدمه ــي المســارات ال ــد االشــتراك ف بع
الطــالب ومجموعاتهــم أن يبتكــروا فكــرة جديــدة مصــورة فــي مشــروع ســيتم 
عرضــه مــن خــالل عــرض تقديمــي، نمــوذج للمشــروع، وملصــق، أمــام لجنــة 
ــاة  ــة والرع ــركات الصناعي ــف الش ــن مختل ــخصيات م ــن ش ــة م ــم مؤلف تحكي
الرســميين فــي دولــة قطــر واســتناداً لألهميــة التــي تلقاهــا وســائل التواصــل 
ــب أن  ــة يج ــة التعليمي ــأن العملي ــا ب ــر وإيمانن ــا المعاص ــي وقتن ــي ف االجتماع
تتبنــى التغيــرات المختلفــة، فــإن عالــم البيــرق يشــجع الطــالب على المشــاركة 
ــر،  ــة كالفيســبوك، تويت ــي شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلف ــم ف بأعماله

فليكــر، يوتيــوب وغيرهــا.

ــم بالترشــح  ــي مجاميعه ــروح المنافســات ســيقوم المشــاركون ف ــاًء ل إحي
للفــوز بالعديــد مــن الجوائــز والهدايــا المقدمــة، ســيتم اختيــار الفائزيــن بنــاًء 
علــى معاييــر محــددة وبنــاًء علــى تقييــم لجنــة التحكيــم المؤلفــة مــن كبــار 

الشــركات والرعــاة الرســميين لعالــم البيــرق.

املسابقات املطروحة هي كاآلتي:
• أفضل عرض تقديمي.	

• أفضل منتج.	

• أفضل ملصق.	

• أفضل صورة فنية على فليكر.	

• أكثر مجموعة فعالة ومشهورة على الفيسبوك وتويتر.	

• أفضل معلم.	

• أفضل فني مختبر.	
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التجارب اجلديدة واملتميزة ـ دولة قطر
ثالثاً ـ مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية اجملتمع:

أ. الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي: تجــارب الصنــدوق فــي تمويــل   
البحــوث عــن طريــق البرامــج التاليــة:

1 ..)NPRP( برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي

2 ..)JSREP( برنامج خبرة األبحاث للعلماء الشباب

3 ..)UREP( برنامج خبرة األبحاث للطلبة الجامعيين

4 ..)SSREP( برنامج الخبرة البحثية لطلبة المدارس الثانوية

5 ..)PDRA( برنامج منحة بحوث ما بعد الدكتوراة

6 ..)GSRA( برنامج المنح الدراسية لطالب الدراسات العليا

ب.   جامعة حمد بن خليفة.

ج.   جامعة ستندن قطر.

د.  جامعة كالجري قطر.

ــل البحــوث  ــي تموي ــة البحــث العلمــي ف ــدوق القطــري لرعاي أ. تجــارب الصن
ــة: ــق البرامــج التالي عــن طري

1 ..)NPRP( برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي

اهلــــدف:
ــري  ــدوق القط ــرز للصن ــدف األب ــم اله ــى دع ــج إل ــذا البرنام ــدف ه يه
لرعايــة البحــث العلمــي، أال وهــو تعزيــز الثقافــة البحثيــة فــي قطــر، وتســاعد 
المنــح المقدمــة عبــر برنامــج األولويــات الوطنيــة للبحــث العلمــي علــى وجــه 

الخصــوص فيمــا يلــي:

• بناء القدرات البشرية في قطر.	

• تمويل األبحاث بما يعود بالفائدة على الدولة والمنطقة، والعالم.	

• تعزيز مكانة قطر في األوساط البحثية الدولية.	
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الوصــــف:
• ــل 	 ــج التموي ــي برنام ــث العلم ــة للبح ــات الوطني ــج األولوي ــد برنام يع

ــي. ــث العلم ــة البح ــري لرعاي ــدوق القط ــم للصن األضخ

• ــراوح 	 ــغ يت ــزة بمبل ــل المقترحــات الفائ ــم اإلعــالم ســنوياً عــن تموي ويت
بيــن 20 ألــف دوالر أمريكــي و 300 ألــف دوالر أمريكــي كل عام، بالنســبة 
للمشــروعات البحثيــة التــي تبلــغ مدتهــا عامــاً أو عاميــن أو ثالثــة أعــوام.

• التغلب على الصعاب.	

• ــوارد 	 ــن الم ــرة م ــروات واف ــر لث ــة قط ــالك دول ــن امت ــم م ــى الرغ عل
الطبيعيــة وقدرتهــا علــى تحقيــق قــدر هائــل مــن رأس المــال فــي مــدة 
زمنيــة قصيــرة نســبياً، إال أنهــا تواجــه تحديــات فــي مجــال رأس المــال 

ــري. البش

• ــن 	 ــى تكوي ــي عل ــث العلم ــة للبح ــات الوطني ــج األولوي ــاعد برنام ويس
رأس المــال البشــري فــي قطــر عبــر مســاعدة الكليــات والجامعــات علــى 

ــم. ــاظ به ــم واالحتف ــر مهاراته ــاء وتطوي ــاتذة األكف ــتقطاب األس اس

• ــي تشــجع المؤسســات 	 ــز الت ــر الحواف ــوم البرنامــج بتوفي ــع أن يق ويتوق
ــن. ــة لدعــم الباحثي ــة الضروري ــة التنظيمي ــة التحتي ــاء البني ــى بن عل

• وعــالوة علــى مــا ســبق، يســاعد البرنامــج علــى بنــاء رأس المــال البشــري 	
ــا، وتشــجيع التعــاون مــع مؤسســات  بتعزيــز نقــل المعرفــة والتكنولوجي

خــارج قطــر.

• ــي األوســاط 	 ــة قطــر ف ــي ســتعزز مكان ــل األبحــاث الت ــن خــالل تموي م
ــث  ــة للبح ــات الوطني ــج األولوي ــاعد برنام ــة، سيس ــة الدولي األكاديمي
ــض  ــا بع ــعر به ــي يش ــة الت ــة الجغرافي ــى العزل ــب عل ــي التغل ــي ف العلم
ــة  ــاط البحثي ــي األوس ــاج ف ــتوى االندم ــع مس ــر، ورف ــي قط ــن ف الباحثي

ــام. ــكل ع ــر بش ــة قط ــر ودول ــي قط ــن ف ــح الباحثي ــة لصال العالمي

• الثمار المرجوة.	

• لهذا المشروع فوائد مباشرة وغير مباشرة.	

• فعــالوة علــى المســاعدة فــي تطويــر األبحــاث التــي ســتفيد قطــر بشــكل 	
ــر  ــر مباشــرة عب ــد غي ــق فوائ ــك بتحقي ــج كذل ــوم البرنام ــر، يق مباش
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ــالد، مــن خــالل  ــي الب ــه ف ــال البشــري ونوعيت ــرة رأس الم تحســين ذخي
ــة قطــر. ــز مكان ــي المســتوى وتعزي ــاء رفيع اســتقطاب العلم

• المقترحات االستثنائية.	

• ــاب 	 ــاء أصح ــي العلم ــث العلم ــة البح ــري لرعاي ــدوق القط ــذب الصن يجت
المقترحــات المتميــزة التــي تتطلــب تمويــاًل وفتــرة أطــول من تلــك التي 
يوفرهــا برنامــج األولويــات الوطنيــة للبحــث العلمــي لكــي يتــم تطبيقهــا 
تحــت مظلــة برنامــج األولويــات الوطنيــة للبحــث العلمــي ـ المقترحــات 

االســتثنائية.

• يبلــغ الحــد األقصــى للميزانيــة المخصصــة لتلــك المقترحــات 5 مالييــن 	
دوالر أمريكــي علــى أاّل تتجــاوز فتــرة المشــروع خمســة أعــوام.

:)JSREP( برنامج خربة األحباث للعلماء الشباب  .2  

اهلــــدف:
ــري  ــدوق القط ــرز للصن ــدف األب ــم اله ــى دع ــج إل ــذا البرنام ــدف ه يه
لرعايــة البحــث العلمــي، أال وهــو تعزيــز الثقافــة البحثيــة فــي قطــر، وعلــى 
وجــه الخصــوص تســاعد المنــح المقدمــة عبــر برنامــج خبــرة األبحــاث للعلماء 

الشــباب فــي تحقيــق مــا يلــي:

• اإلســهام فــي بنــاء رأس المــال البشــري فــي قطــر مــن خــالل دعــم العلماء 	
ب. لشبا ا

• ــي 	 ــة ف ــات الوطني ــة بالنســبة لألولوي ــل أهمي ــي تمث ــل األبحــاث الت تموي
قطــر.

الوصــــف:
ــن  ــنوياً م ــن س ــي دورتي ــث العلم ــة البح ــري لرعاي ــدوق القط ــر الصن يدي
برنامــج خبــرة األبحــاث للعلمــاء الشــباب. ويقــدم هــذا البرنامــج تمويــاًل يصــل 
ــى ثــالث  ــكل مشــروع ســنوياً لمــدة تصــل إل ــف دوالر أمريكــي ل ــى 100 أل إل

ســنوات.

التغلب على التحديات:
ــدف  ــري به ــمالها البش ــى رأس ــتثمارات عل ــن االس ــر م ــر الكثي ــق قط تنف
بنــاء مجتمــع قائــم علــى المعرفــة وتحقيــق رؤيــة قطــر لعــام 2030م. ويســاعد 
برنامــج خبــرة األبحــاث للعلمــاء الشــباب فــي بنــاء رأس المــال البشــري فــي 



121التجارب الجديدة والمميزة في التعليم العالي والبحث العلمي

قطــر مــن خــالل دعــم العلمــاء الشــباب لطــرح أبحاثهــم أو تنفيذهــا بأنفســهم. 
ويقــوم هــذا البرنامــج بتوفيــر الحوافــز التــي تشــجع المؤسســات علــى بنــاء 
البنيــة التحتيــة التنظيميــة الضروريــة لدعــم الباحثيــن. وعــالوة علــى ذلــك، 
يســاعد برنامــج خبــرة األبحــاث للعلمــاء الشــباب علــى تعزيــز نقــل التكنولوجيا 

والمعــارف.

الفوائد املرجوة:
وباإلضافــة إلــى المســاعدة علــى تعزيــز األبحــاث المحققــة لفوائــد جمــة 
ــا تســتفيد  ــق مزاي ومباشــرة للعلمــاء الشــباب، يســاعد هــذا البرنامــج فــي خل
ــق  ــي تحقي ــاهمة ف ــة والمس ــا الوطني ــة أولوياته ــالل تلبي ــن خ ــر م ــا قط منه

ــة. ــا النبيل رؤيته

:)UREP( 3. برنامج خربة األحباث للطلبة اجلامعيني
اهلــــدف:

يســعى الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي إلــى توفيــر مجموعــة 
ــة  ــة التعليمي ــي المدين ــن ف ــة الجامعيي ــة للطلب ــرص البحثي ــن الف ــرة م كبي
ــة  ــاء هيئ ــا أعض ــرف عليه ــي يش ــاريع الت ــالل المش ــن خ ــر م ــة قط وجامع
ــأن  ــن ش ــر. وم ــداً أو أكث ــاً واح ــم طالب ــرون، وتض ــون آخ ــس وباحث التدري
هــذا البرنامــج أن يضيــف إلــى الفــرص الحاليــة وأن يســهم فــي تدريــب القــوى 
العاملــة، فضــاًل عــن إشــراك المــرأة علــى نطــاق أوســع فــي االقتصــاد، وذلــك 
مــن خــالل تمويــل األنشــطة التــي تتجــاوز تلــك التــي يوفرهــا العمل الدراســي 
االعتيــادي خــالل العــام األكاديمــي حيــث يمكــن للطــالب، علــى ســبيل المثــال، 

ــة. ــذ المشــاريع خــالل الفصــل الدراســي واإلجــازات الصيفي تنفي

الوصــــف:
ــز أنشــطة  ــى تعزي ــن إل ــة الجامعيي ــرة األبحــاث للطلب يهــدف برنامــج خب
ــا  ــي« باعتباره ــب »العمل ــة« والتدري ــة العملي ــق الممارس ــن طري ــم ع »التعل
وســائل فعالــة للتعليــم فــي المرحلــة الجامعيــة. وباإلضافــة إلــى التعليــم القائم 
علــى األبحــاث، سيكتســب الطــالب خبــرة التعــاون البحــث القائــم علــى العمــل 
ــا  ــة م ــح زمال ــى من ــن عل ــس، والحاصلي ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــي م الجماع
بعــد الدكتــوراة، والخريجيــن، والطــالب الجامعييــن اآلخريــن، وفــرق العمــل 

البحثيــة فــي قطــر.
ــب المشــاركين فــي مشــاريع  ســيوفر هــذا البرنامــج الدعــم الــالزم للطل
تســتند إلــى فريــق عمــل أو موقــع معيــن تحــت رعايــة أعضــاء هيئــة التدريــس 
أو الباحثيــن المتخصصيــن. وبموجــب هــذا البرنامــج، ســيعمل الصنــدوق 
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ــن  ــة م ــات المقدم ــجيع المقترح ــى تش ــي عل ــث العلم ــة البح ــري لرعاي القط
ــات  ــي المقترح ــر أن تغط ــن المنتظ ــر. وم ــي قط ــة ف ــات األكاديمي المؤسس
المقدمــة قســماً أكاديميــاً معينــاً أو مجموعــة معينــة مــن األقســام األكاديميــة، 
ال ســيما المشــاريع البحثيــة الممكــن إجراؤهــا، فضــاًل عــن ســرد أعضــاء هيئــة 
التدريــس وغيرهــم مــن الباحثيــن المشــاركين الذيــن ســيقومون بــإدارة كل 
مشــروع مــن المشــاريع البحثيــة للطــالب الجامعييــن. وســيتحمل عضــو هيئــة 
ــار المشــاركين مــن  ــزة مســؤولية اختي ــذي ســيتلقى الجائ التدريــس األول ال
الطلبــة الجامعييــن، ومواضيــع البحــث، واإلدارة التفصيليــة للبحــث، وذلــك بمــا 
ــة البحــث العلمــي المنصــوص  ــدوق القطــري لرعاي ــق مــع سياســات الصن يتف

عليهــا فــي طلــب تقديــم المشــروعات.

ــة  ــاث للطلب ــرة األبح ــج خب ــة ببرنام ــل الخاص ــات التموي ــر عملي تقتص
الجامعييــن، بشــكل عــام، علــى شــراء المــواد والمعــدات الالزمــة إلنجاز مشــاريع 
البحــث التــي ينفذهــا الطــالب وكذلــك لنشــرها وضمــان توفــر تلــك المــواد 
ــفر  ــل الس ــا التموي ــي يغطيه ــرى الت ــات األخ ــمل النفق ــاً. وتش ــدات دائم والمع
ــة الجامعييــن.  والســكن، وذلــك حســب موقــع برنامــج خبــرة األبحــاث للطلب
ويمكــن تقديــم منحــة للطالــب إذا امتــدت مشــاريعه لمــا بعــد العــام األكاديمي. 
ويجــب أن تشــمل جميــع مشــاريع برنامــج خبــرة األبحــاث للطلبــة الجامعييــن 
محتــوى تعليميــاً مســتقال. ويرجــح أن يتــم تنفيــذ أغلــب المشــاريع الفرديــة 
داخــل القســم األكاديمــي الحائــز علــى جائــزة مــن برنامــج خبــرة األبحــاث 
ــاث  ــرة األبح ــج خب ــم برنام ــي تصمي ــك، ينبغ ــع ذل ــن. وم ــة الجامعيي للطلب
ــاث  ــح ألبح ــة تتي ــاريع تعاوني ــذ مش ــمح بتنفي ــث يس ــن بحي ــب الجامعيي للطل
الطلبــة الجامعييــن الخاضعــة إلشــراف أعضــاء مــن هيئــة التدريــس أن تضــم 

ــة. ــات حكومي ــة وهيئ شــركات تجاري

التغلب على التحديات:
بينمــا يتمثــل الهــدف األساســي للمدينــة التعليميــة فــي أن يحصــل الطــالب 
الجامعيــون علــى تعليــم قائــم علــى البحــوث، يتلخــص دور الصنــدوق القطــري 
ــي  ــي تغط ــة الت ــوارد الالزم ــر الم ــان توفي ــي ضم ــي ف ــث العلم ــة البح لرعاي
ــن  ــس أو الباحثي ــة التدري ــات أعضــاء هيئ ــى نفق ــة إل ــات الطــالب باإلضاف نفق
ــة التدريــس، علــى  التــي ال تغطيهــا مؤسســة قطــر. وقــد يتطلــب أعضــاء هيئ
وجــه الخصــوص، تعويضــاً ماديــاً مقابــل المســؤوليات وأحمــال العمــل اإلضافية.

ــي  ــث العلم ــة البح ــري لرعاي ــدوق القط ــاركة الصن ــن مش ــن أن تضم يمك
ــالب.  ــن الط ــاريع وللباحثي ــي للمش ــن المؤسس ــتمرارية والتدوي ــك االس كذل
كمــا يمكنهــا أن تخلــق وعيــاً فــي أوســاط الطــالب وأعضــاء هيئــة التدريــس، 
ــن  ــي قطــر. ويمك ــة المتاحــة ف ــرص البحثي ــة قطــر، بالف ــي جامع ال ســيما ف



123التجارب الجديدة والمميزة في التعليم العالي والبحث العلمي

لهــذا النشــاط كذلــك أن يســاهم فــي تعزيــز التعــاون إلــى الحــد الــذي يتيــح 
للباحثيــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي قطــر المشــاركة مــع القطــاع 
األكاديمــي فــي توفيــر فــرص لتنفيــذ مشــاريع بحثيــة للطــالب الجامعييــن.

الثمار املرجوة:
ــاء رأس المــال  ــر الثمــار المرجــوة مــن هــذا النشــاط فــي بن تتمثــل أكب
ــة فتمثــل فــي تعزيــز ســمعة قطــر فــي تشــجيع  البشــري، أمــا الثمــرة الثاني

البحــث العلمــي.

ــذ  ــر تنفي ــر أم ــة قط ــة وجامع ــة التعليمي ــات المدين ــي جامع ــراً لتول ونظ
ــم أفضــل  ــي تعلي ــي تلق ــم ف ــزداد فــرص طالبه ــن، ت ــة الجامعيي أبحــاث للطلب

ــة. ــم واكتســاب المعرف ــب العل ــي مجــال طل ــوى ف وأســس أق

يتولــى الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي مهمــة أرشــفة نتائــج 
األبحــاث التــي يجريهــا الطلبــة الجامعيــون ونشــرها، فــي صــورة إلكترونيــة 

علــى األقــل.

)ويتــم توثيــق أغلــب تلــك المشــاريع مــن خــالل تقريــر طالبــي(. وكمــا 
ورد أعــاله، فمــن شــأن هــذا الســجل العــام مــن األبحــاث أن يســاعد علــى نشــر 
تلــك األبحــاث وتوفيــر هيــكل عمــل يمكــن للباحثيــن تطبيقــه فــي المســتقبل 
ــذه  ــل ه ــر أنشــطة التموي ــدى تأثي ــة م ــك دراس ــة وكذل ــات متابع ــي دراس ف

علــى دولــة قطــر.

ويعمــل هــذا البرنامــج نفســه علــى تحســين أوجــه التعــاون المثمــر بيــن 
ــى تيســير التعليــم فــي  ــة التدريــس والطــالب، كمــا سيســاعد عل أعضــاء هيئ
ــين  ــأن تحس ــن ش ــالب. وم ــؤالء الط ــبة له ــا بالنس ــات العلي ــة الدراس مرحل
فــرص الطــالب الجامعييــن فــي إجــراء األبحــاث أن ييســر مــن إجــراء األبحــاث 
الجامعيــة والتجاريــة وبالتالــي إلــى ابتــكار منتجــات بحثيــة أفضــل وتوفيــر 

ــة خــارج قطــر. ــع المؤسســات األكاديمي ــن التفاعــل م ــد م مزي

:)SSREP( 4. برنامج اخلربة البحثية لطلبة املدارس الثانوية
نظرة عامة على الربنامج:

ــي  ــي )QNRF( ف ــة البحــث العلم ــدوق القطــري لرعاي ــة الصن ــل مهم تتمث
تعزيــز المعرفــة والتعليــم مــن خــالل دعــم األبحــاث األصليــة والمنتقــاة علــى 
أســاس تنافســي في مجاالت العلــوم الطبيعيــة، والهندســة والتكنولوجيــا، والعلوم 
الطبيــة والصحيــة، والعلــوم الزراعيــة، والعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية. كمــا 
أطلــق هــذا البرنامــج برنامجــي تمويــل، أال وهمــا برنامــج األولويــات الوطنيــة 
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 ،)UREP( وبرنامــج خبــرة األبحــاث للطلبة الجامعييــن )NPRP( للبحــث العلمــي
بهــدف تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي وتدعيمهــا فــي قطــر.

وإدراكاً ألهميــة تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي فــي مرحلــة تعليــم مبكــرة 
ــث  ــة البح ــري لرعاي ــدوق القط ــإن الصن ــر، ف ــي قط ــة ف ــة الثانوي كالمرحل
العلمــي )GNRF(، بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للتعليــم )الهيئــة التعليميــة(، 
.)SSREP( قــرر إطــالق برنامــج الخبــرة البحثيــة لطلبــة المــدارس الثانويــة

ــر  ــن وغي ــالب )القطريي ــع الط ــجيع جمي ــى تش ــج إل ــذا البرنام ــدف ه يه
ــة(،  ــتقلة والخاص ــر )المس ــي قط ــة ف ــدارس الثانوي ــع الم ــن( بجمي القطريي
تحــت إشــراف مدرســيهم و/ أو منســقي المــواد الدراســية، علــى تنفيــذ مشــاريع 
ــل  ــن قب ــد م ــي المعتم ــج الدراس ــر المنه ــن معايي ــر م ــكل مباش ــتمدة بش مس
ــة: ــاالت التالي ــرح المج ــروع المقت ــي المش ــم. ويغط ــى للتعلي ــس األعل المجل

ــة  ــة، واللغ ــة اإلنجليزي ــة، واللغ ــوم االجتماعي ــات، والعل ــوم، والرياضي العل
ــر  ــة، وغيرهــا مــن المجــاالت التــي ســتغطيها معايي ــة البدني ــة، والتربي العربي

ــج الدراســي. المنه

فوائد الربنامج:
 )SSREP( ــة ــدارس الثانوي ــة الم ــة لطلب ــرة البحثي ــج الخب ــل برنام يعم
علــى الترويــج ألنشــطة »التعلــم عــن طريــق الممارســة العمليــة« والتدريــب 
»العملــي« بصفتهــا وســائل فعالــة لتنفيــذ برنامــج التعليــم بالمــدارس الثانويــة 
ويكتســب الطــالب بدورهــم خبــرة أوليــة فــي مجــال تطبيــق المشــاريع البحثية 
ــة  ــاريع البحثي ــن المش ــد م ــذ المزي ــى تنفي ــم عل ــز قدراته ــيطة لتعزي البس

ــة. الجامعي
وســيعمل هــذا البرنامــج علــى األرجــح علــى تحســين أوجــه التعــاون المثمر 
بيــن المدرســين والطــالب، ويســاعد علــى تيســير خلــق الوعــي بثقافــة البحــث 

العلمــي وتوفيــر فــرص أمــام طــالب المــدارس للقيــام باآلتــي:

• اكتساب الخبرة في المشاريع المعنية بحل المشاكل.	
• تنمية مهارات البحث العلمي والعمل باستقاللية.	
• استيعاب وسائل البحث العلمي وطرح فكرة األبحاث كمجال عمل.	
• تكويــن شــبكة مــع أعضــاء آخرين خــارج الصــف الدراســي وعلى المســتوى 	

العالمــي مــع إمكانيــة التواصل مع المؤسســات الطبيــة والصناعيــة المحلية.
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:)PDRA( 5. برنامج منحة حبوث ما بعد الدكتوراة
اهلــــدف:

ســوف تجــذب »جائــزة أبحــاث مــا بعــد شــهادة الدكتــوراة« المشــاركة 
ــا  ــى تعزيزه ــة إل ــاً باإلضاف ــوراه حديث ــهادة الدكت ــة ش ــن حمل ــرة م المباش
ــات  ــز إمكان ــر وتعزي ــي قط ــة ف ــال البحثي ــن األعم ــد م ــي مزي ــتراك ف لالش

ــر. ــة قط ــل دول ــري داخ ــث البش البح

ــزة أبحــاث مــا بعــد شــهادة  ــز المقدمــة مــن »جائ ســــوف تعمــل الجوائ
ــي: ــا يل ــوص بم ــه الخص ــى وج ــوراة« عل الدكت

• تطوير جدول األعمال الوطني بشأن العلوم الرائدة في العالم.	

• توفيــر طاقــم عمــل يتميــز بالمهــارة مــع تنافســية التكلفــة والجاهزيــة 	
ــال  ــدول أعم ــن أجــل إنجــاح ج ــدود م ــي مح ــدى زمن ــي م ــة ف التدريبي

ــة قطــر. البحــث بدول

• ــكار 	 ــر بأف ــة قط ــل دول ــة داخ ــة والبحثي ــات األكاديمي ــداد المؤسس إم
ــر. ــة قط ــي دول ــري ف ــث البش ــدرة البح ــاء ق ــث وبن ــاز البح ــدة إلنج جدي

• توفيــر فرصــة لتقييــم قــدرة العلمــاء حديثــي العهــد بمجاالتهــم العلميــة 	
الذيــن تتوفــر لديهــم إمكانــات التطــور ليصبحــوا موظفيــن جــدداً كعلماء 

متخصصيــن فــي دولــة قطــر.

• ــم 	 ــاء وتثقيفه ــن العلم ــادم م ــل الق ــن الجي ــث ضم ــفراء البح ــب س تدري
حــول فــرص التعــاون المســتقبلي مــع الكيانــات البحثيــة فــي قطــر، مــع 
ــة قطــر. ــة لدول ــاء باســتراتيجية البحــوث الوطني ــى الوف ــد خــاص عل تأكي

• تعزيــز مشــرفي البحــوث مــن أجــل البحــث بتحضيــر مســبق عــن الطــالب 	
ــات  ــون باحتياج ــن يوف ــوراة الذي ــهادة الدكت ــد ش ــا بع ــة م ــي مرحل ف

ــية. ــوث المؤسس البح

وصف الربنامج:
     تدعــم »جوائــز أبحــاث مــا بعــد شــهادة الدكتــوراة« الطــالب فــي مرحلــة 
ــودة  ــة الموج ــات البحثي ــن المجموع ــل ضم ــوراه للعم ــهادة الدكت ــد ش ــا بع م
فــي دولــة قطــر مــن أجــل البحــث فــي مجــاالت تقــف بمثابــة أولويــة قوميــة 
ــة  ــوث الوطني ــتراتيجية البح ــي »اس ــح ف ــا موض ــر كم ــة قط ــبة لدول بالنس

ــة قطــر«. لدول
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ســوف يتــم منــح دعــم مالــي يصــل إلــى عاميــن إلــى المؤسســة المتقدمــة 
لدعــم طالــب فــي مرحلــة مــا بعــد شــهادة الدكتــوراة، ويمكــن تمديــد المــدة 
ــدوق  ــزود »الصن ــي، ي ــم المال ــن الدع ــام م ــكل ع ــبة ل ــي. بالنس ــام إضاف لع
القطــري لرعايــة البحــث العلمــي« المؤسســة المتقدمــة باألمــوال لدفــع راتــب 
ــفر،  ــف الس ــع مصاري ــوراة، ودف ــهادة الدكت ــد ش ــا بع ــة م ــي مرحل ــب ف الطال
ــة، والمصاريــف الشــخصية كمــا هــو موضــح  ــة المعيل والدعــم المالــي للعائل
فــي القســم الســابع مــن »طلــب المقترحــات« فــي »جوائــز أبحــاث مــا بعــد 

ــوراة«. شــهادة الدكت

التغلب على الصعاب:
ســوف يقــوم برنامــج »جوائــز أبحــاث مــا بعــد شــهادة الدكتــوراة المقــدم 

مــن »الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث العلمــي« بمــا يلــي:

• المســاعدة فــي ضمــان متابعــة الموظفيــن إتمــام الدراســات العليــا، 	
المســتقبلية. للمهــن  اإلضافيــة  والتدريــب، والتحضيــرات 

• اكتشــاف الباحثيــن حديثــي العهــد بمجاالتهــم مــن تتوفــر لديهــم 	
اإلمكانــات المميــزة.

• ــدة أو 	 ــة جدي ــة، كوظيف ــات العالي ــى اإلمكان ــن عل ــائل تبره ــم وس تقدي
ــر. ــكان آخ ــر أو أي م ــة قط ــي دول ــة ف دائم

• تقديــم تجربــة عمــل مــع أفضــل العلمــاء فــي مجاالتهــم، الذيــن ســيكون 	
أحدهــم مشــرف البحــوث للطالــب فــي مرحلــة مــا بعد شــهادة الدكتــوراة، 

وذلــك مــع معــدات بحثيــة قيمــة، حيثمــا أمكــن.

• المســاهمة اجتماعيــاً وعلميــاً فــي مهمــة البحــث بدولــة قطــر مــع بنــاء 	
إمكانــات إحــداث التأثيــر فــي جميــع أنحــاء العالــم.

• ــر 	 ــل توفي ــن أج ــر م ــم الكبي ــترك والدع ــاون المش ــرص التع ــر ف توفي
ــتقبل. ــي المس ــف ف ــرص توظي ف

الثمار املرجوة:
فــي حيــن ترجــى الثمــرة األساســية مــن هــذا النشــاط فــي بنــاء رأس مــال 
بشــري، تتمثــل الثمــرة الثانويــة فــي دعــم الطــالب فــي مرحلــة مــا بعــد شــهادة 
الدكتــوراة مــن أجــل العمــل ضمــن المجموعــات البحثيــة الموجــودة فــي دولــة 
قطــر مــن أجــل البحــث فــي مجــاالت تقــف بمثابــة أولويــة قوميــة بالنســبة 
لدولــة قطــر كمــا هــو موضــح فــي »اســتراتيجية البحــوث الوطنيــة لدولــة 
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قطــر«، وتتضمــن مجــاالت البحــث )ولكنهــا ال تقتصــر علــى( مجــاالت البحــث 
األساســية والتطبيقيــة فــي مجــاالت العلــوم الطبيعيــة، والهندســة والتكنولوجيا، 
والعلــوم الطبيــة والصحيــة، والعلــوم الزراعية، والعلــوم االجتماعية، والدراســات 

نية. اإلنسا

:)GSRA( 6. برنامج املنح الدراسية لطالب الدراسات العليا
اهلــــدف:

ــن،  ــات الخريجي ــاء بدراس ــن االرتق ــزز م ــن تع ــوث الخريجي ــزة بح جائ
وتســاهم بشــكل أكبــر فــي بنــاء رأس المــال البشــري داخــل دولــة قطــر مــن 
ــة قطــر  ــن داخــل دول ــن ســواء م ــن المتميزي ــم للخريجي ــم الدع خــالل تقدي
ــى البحــوث  ــن المســتندة إل ــدف إجــراء دراســات الخريجي ــا به أو مــن خارجه
مــن أجــل الحصــول علــى درجــات الدكتــوراة مــن المؤسســات المعتمــدة داخــل 

دولــة قطــر.

ــن  ــوث الخريجي ــزة بح ــالل جائ ــن خ ــة م ــزات المقدم ــي الممي ــا يل وفيم
ــداً: تحدي

• تطوير قدرات الخريجين في دولة قطر ومن أجلها.	

• تحسين البرامج والدراسات المستندة إلى البحوث.	

• توسيع نطاق الثقافة البحثية وزيادة القدرة البحثية في دولة قطر.	

• صقــل مهــارات اإلبــداع واإلنتاجيــة لــدى الباحثيــن واألســاتذة األكاديميين 	
فــي الجامعــات القطريــة، والمعاهــد البحثيــة، والمستشــفيات التعليمية.

• إتاحــة الفرصــة ألعضــاء هيئــة التدريــس/ الباحثيــن لتحديــد الخريجيــن 	
المتميزيــن الذيــن يمكنهــم الوفــاء باالحتياجــات البحثيــة المطلوبــة.

• جذب أبرز الخريجين األجانب إلى دولة قطر.	

وصف الربنامج:
جائــزة بحــوث الخريجيــن تقــدم الدعــم للطــالب من داخــل قطــر وخارجها، 
لمــدة تصــل إلــى أربعــة أعــوام بهــدف إجــراء دراســات الخريجيــن المســتندة 
إلــى البحــوث لنيــل درجــات الدكتــوراة مــن المؤسســات المعتمــدة داخــل دولــة 
ــي  ــا ف ــام، إحداهم ــالل الع ــن خ ــاك دورتي ــى أن هن ــارة إل ــدر اإلش ــر. تج قط

الفصــل الدراســي الخريفــي واألخــرى فــي الفصــل الدراســي الصيفــي.
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التغلب على الصعاب:
ــدوق القطــري  ــا الصن ــي يقدمه ــن الت ــزة بحــوث الخريجي ــب أن جائ ال ري
ــوث،  ــى البح ــتند إل ــم المس ــتمرار التعلي ــن اس ــي تضم ــث العلم ــة البح لرعاي
للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة، وترســيخ الوعــي بفــرص البحــث العلمــي 
ــالب  ــدى الط ــيما ل ــس وال س ــة التدري ــالب وهيئ ــن الط ــر بي ــة قط ــي دول ف

ــن. القطريي

الثمار املرجوة:
ــال البشــري،  ــاء رأس الم ــي بن ــذا النشــاط ه ــرة الرئيســية إلجــراء ه الثم
وذلــك باإلضافــة إلــى ثمــرة أخــرى تتمثــل فــي تعزيــز مكانــة دولــة قطــر 
ــي  ــن بمســتوى عال ــد الخريجي ــق تزوي ــن طري ــي ع ــي مجــال البحــث العلم ف
ــع  ــخة لمجتم ــم الراس ــاء الدعائ ــرض إرس ــم بغ ــم المصم ــن التعلي ــودة م الج
قائــم علــى المعرفــة. نظــراً ألن جائــزة بحــوث الخريجيــن تتميــز بالتنافســية 
الشــديدة، فإنهــا ســتفتح البــاب علــى مصراعيــه أمــام الطــالب للعــب دور ريــادي 
فــي مهنــة البحــوث المســتقبلية، وذلــك عــن طريــق تقديــم المزايــا الممتــازة 

والمرتبــات المجزيــة بمــا يتماشــى مــع عقــود العمــل الوافيــة.

ب . جامعة محد بن خليفة:
تأسســت جامعــة حمــد بــن خليفــة، عضــو مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم 
وتنميــة المجتمــع، بهــدف اإلســهام فــي تحقيق رؤيــة المؤسســة الراميــة إلطالق 
ــة  ــن خليفــة إحــدى الجامعــات البحثي قــدرات اإلنســان، وتعــد جامعــة حمــد ب
الصاعــدة التــي تعتمــد علــى التعــاون الفريــد بينهــا وبيــن الشــركاء الدولييــن 

والمحلييــن.

ــث  ــا البح ــكل فيه ــا يش ــل له ــرص ال مثي ــر ف ــى توفي ــة إل ــعى الجامع تس
واالكتشــاف جــزءاً أساســياً مــن تجربــة التعلــم والتعليــم علــى جميــع 
المســتويات، والتــي تجمــع بيــن الثقافــة العربيــة الغنيــة مــع وجهــات النظــر 
الدوليــة، وتقــدم الجامعــة مجموعــة مــن برامــج الماجســتير والدكتــوراه فــي 
ــددة التخصصــات للدراســات  ــا متع ــن كلياته ــن ضم مجــال البحــوث للخريجي
ــانية  ــوم اإلنس ــة العل ــا، وكلي ــة والتكنولوجي ــوم والهندس ــة العل ــا: كلي العلي
ــة،  ــة العام ــة الصح ــة، وكلي ــة العام ــون والسياس ــة القان ــة، وكلي واالجتماعي
ــة  ــدم الجامع ــي قطــر، وتق ــة الدراســات اإلســالمية ف ــال، وكلي ــة األعم وكلي
ــاون مــع  ــن بالتع ــا فــي مجــال البحــوث للخريجي أيضــاً شــهادات دراســات علي
ــات  ــرز الجامع ــن أب ــدداً م ــة ع ــركاء الجامع ــة ش ــن قائم ــركائها وتتضم ش
العالميــة الرائــدة مثــل: جامعــة فرجينيــا كومنولــث فــي قطــر، وكليــة طــب 
ــا  ــي قطــر وغيره ــد أم ف ــة تكســاس أي أن ــي قطــر، وجامع ــل ف ــل كورني واي
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مــن الجامعــات العالميــة. وتقــوم بالبنــاء علــى مواطــن القمــة لــدى شــركائها 
ــم  ــف أنحــاء العال ــم، والتواصــل مــع شــركاء جــدد مــن مختل والتفاعــل معه

ــس. ــوث والتدري ــاالت البح ــي مج ــاون ف للتع

ــة  ــر الوطني ــة قط ــق رؤي ــاه تحقي ــزام تج ــعورها بااللت ــن ش ــاً م وانطالق
2030م، تســعى الجامعــة لبنــاء القــدرات البشــرية مــن خــالل تقديــم تجربــة 
ــث يحظــى الطــالب  ــات الدراســية، حي ــة تتخطــى أســوار القاع ــة ثري أكاديمي
ــع  ــة المجتم ــا لخدم ــي يتعلمونه ــج الت ــق المناه ــم تطبي ــح له ــروف تتي بظ
مــن خــالل التعليــم واألبحــاث فــي شــتى التخصصــات. ومــن خــالل المعرفــة 
واإلبــداع ســيتمكن الطــالب مــن التوصــل إلــى ابتــكارات جديــدة ســيكون لهــا 
عظيــم األثــر باإلســهام فــي تطويــر مجتمعاتهــم ودولــة قطــر والعالــم أجمــع.

ج . جامعة ستندن قطر:
ــة  ــم بدول ــى للتعلي ــل المجلــس األعل ــا مــن قب جامعــة خاصــة معتــرف به
قطــر فــي التخصصــات الثالثــة: إدارة األعمــال الدوليــة، إدارة الضيافــة الدوليــة 
وإدارة الســياحة الدوليــة وقــد أنشــئت عــام 2001م تحــت رعايــة الشــيخ فيصــل 
ابــن قاســم آل ثانــي فــي شــراكة وثيقــة مــع جامعــة CHN الهولنديــة، والتــي 
تــم تغييــر اســمها فــي وقــت الحــق إلــى جامعــة ســتندن، وبــدأت ببرنامــج واحد 
وبمجموعــة صغيــرة مــن الطــالب ال تتجــاوز .الـــ 90 طالبــاً لتمتــد وتتطــور 
خــالل 13 عامــاً لثالثــة برامــج تعليميــة فــي الســياحة الدوليــة وإدارة األعمــال 
الدوليــة وبرنامــج الجســر األكاديمــي ويــدرس فيهــا حاليــاً مــا يقــارب الـــ500 

طالــب.

تتبــع الجامعــة لمنظومــة ســتندن العالمية فــي الرؤيــة والرســالة، واألهداف، 
والفعاليــة اإلداريــة، والبرامــج األكاديميــة، والجامعــة معتــرف بهــا ومعتمــدة 
ــج  ــة، والبرام ــاد الهولندي ــلطة االعتم ــة وس ــم الهولندي ــل وزارة التعلي ــن قب م
ــة الهولنديــة  ــل منظمــة االعتمــاد الفلمنكي ــاً مــن قب الثالثــة معتمــدة أكاديمي
وفقــاً للمعاييــر األوروبيــة الخمســة المضمنــة فيمــا يســمى بمواصفــات دبلــن، 
ــوى، وجــودة  ــج، وجــودة المحت ــداف البرام ــم بجــودة ووضــوح أه ــي تهت والت
ــودة،  ــان الج ــات ضم ــة آلي ــج، وفعالي ــذ البرام ــة بتنفي ــس المعني ــة التدري هيئ
وأهميــة النتائــج ومخرجــات التعلــم، وخضعــت البرامــج الثالثــة فــي الســنوات 
ــة  ــل منظمــة دنماركي ــم خارجــي مســتقل مــن قب ــى تقيي ــرة إل الثــالث األخي
ــة  ــة والفلمنكي ــاد الدنماركي ــر االعتم ــق معايي ــترط تطبي ــون تش ــى هوبي تدع
ــر  ــة معايي ــة الثالث ــج األكاديمي ــتوفت البرام ــد اس ــج، وق ــمية للبرام الرس
االعتمــاد المطلوبــة مــن منظمــة االعتمــاد الدنماركيــة. تســعى الجامعــة إلــى 
تعزيــز موقعهــا الريــادي بصفتهــا الجامعــة الوحيــدة فــي المنطقــة المتخصصــة 
فــي مهنــة الضيافــة وإدارة األعمــال الدوليــة، وتملــك الجامعــة ســجاًل متميــزاً 



130

مــن حيــث ارتفــاع نســبة حصــول خريجيهــا علــى فــرص عمــل مجزيــة والنجاح 
المهنــي للطــالب الســابقين، وتهــدف الجامعــة إلــى تطويــر مناهجهــا األكاديمية 
إلــى مســتويات متقدمــة ســعياً إلــى تزويــد قطــاع الضيافــة والســياحة 
ــي،  ــتوى اإلداري والفن ــى المس ــة عل ــارات المهني ــن الخي ــع م ــة أوس بمجموع
وتهــدف الجامعــة إلــى تصميــم المناهــج بشــكل يتــالءم مــع متطلبــات الطلبــة 
القطرييــن فــي مقتبــل العمــر، ممــا يضمــن لهــم الحصــول علــى تعليــم رفيــع 
ــة  ــة والدولي ــات الوطني ــات المؤسس ــي كبري ــل ف ــم العم المســتوى يخــول له
المتخصصــة فــي قطاعــات الضيافــة والســياحة وإدارة األعمــال، باإلضافــة إلــى 
مكانتهــا الرائــدة كجامعــة متخصصــة فــي قطاعــات الضيافــة والســياحة وإدارة 
األعمــال الدوليــة. تتميــز الجامعــة عــن بقيــة جامعــات منطقــة الخليــج العربــي 
ــال  ــات األعم ــع دراس ــة م ــرة المهني ــي والخب ــب العمل ــاليب التدري ــا أس بدمجه

ــة. ــة التقليدي األكاديمي

د. جامعة كاجلاري قطر:
نالــت جامعــة كالجــري الكنديــة شــرف اختيارهــا مــن قبــل دولــة قطــر 
لتقديــم برنامــج المتميــز دوليــاً فــي مجــال علــوم التمريــض بالدوحــة، وقــد 
فتحــت الجامعــة أبوابهــا مســتقبلة أول مجموعة مــن طالبها في ســبتمبر/2007م، 
وتشــكل الجامعــة الفــرع الدولــي الوحيــد لجامعــة »كالجــاري« الكنديــة التــي 
يزيــد عــدد خريجيهــا علــى 155 ألــف خريــج فــي مختلــف المجــاالت. تتميــز 
ــا  ــة ومكانته ــمعتها العالمي ــاري بس ــة كالج ــض بجامع ــوم التمري ــة عل كلي
العلميــة وتميزهــا فــي مجالــي التدريــب العملــي والرعايــة الصحيــة األســرية، 
ويخضــع طلبــة علــوم التمريــض المنتظمــون بجامعــة كالجــاري ـ قطــر لنفس 
ــر  ــة بمق ــا الطلب ــع له ــي يخض ــة الت ــة والعالمي ــر الكندي ــس والمعايي المقايي
الجامعــة بكنــدا، ويحظــى خريجــو جامعــة كالجــاري ـ قطــر بفــرص فريــدة 
ــاع  ــة القط ــي طليع ــل ف ــن خــالل العم ــك م ــع القطــري وذل ــة المجتم لخدم
الصحــي والمســاهمة فــي نشــر الثقافــة الرعايــة الصحيــة ومكافحــة األمــراض 
يبلــغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن بجامعــة كالجــاريـ  قطر مــا يقــارب األربعمائة 
طالــب وطالبــة، وتبلــغ نســبة القطرييــن %25 مــن إجمالــي عــدد الطلبــة، وقــد 
تخــرج فــي الجامعــة 90 طالبــاً منــذ افتتاحهــا، وتقدم جامعــة كالجــاري ـ قطر 
برنامجيــن دراســيين رئيســيين، بكالوريــوس علــوم التمريــض لحاملــي دبلــوم 
التمريــض للممرضيــن والممرضــات العامليــن بمجــال التمريــض والحاصليــن 
علــى دبلــوم معتمــد، والبرنامــج التأسيســي وبرنامــج دبلــوم علــوم التمريــض 

كمــا تقــدم برنامــج الدراســات العليــا )الماجســتير(.
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البحث العلمي
 دولـــــة الكويت
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برنامج البعثات املتميزة

ــم  ــجيع العل ــى تش ــت عل ــة الكوي ــي دول ــي ف ــم العال ــرص وزارة التعلي تح
والنهــوض بــه تحقيقــاً ألهــداف إنشــائها، وذلــك بإيفــاد المتميزيــن مــن طلبــة 
الثانويــة العامــة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس فــي مختلــف التخصصــات 
لســد احتياجــات ســوق العمــل فــي كافــة المياديــن وإضافــة تخصصــات تواكــب 

التطــور والتنميــة.
ــذي  ــزة ال ــات المتمي ــج البعث ــي برنام ــم العال ــت وزارة التعلي ــد طرح فق
ــاة  ــي الحي ــز ف ــي والتمي ــس العلم ــى التناف ــة عل ــجيع الطلب ــى تش ــدف إل يه
الدراســية وتوفيــر الفــرص للتحصيــل األكاديمــي الممتــاز مــن خــالل ابتعــاث 
الطلبــة المتميزيــن لجامعــات عالميــة مرموقــة والتــي تعــد أفضــل 25 جامعــة 
 US. News & World Report, فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وفقــاً لتصنيــف
ــاالت  ــع المج ــي جمي ــزة ف ــة متمي ــل وطني ــوة عم ــق ق ــك لخل Gourma، وذل

ــة للمجتمــع. ــق التنمي ــي تســتطيع أن تســاهم فــي تحقي ــة الت العالمي
وتنقسم البعثات املتميزة إىل قسمني:

ــات  ــن الجامع ــول م ــى قب ــب عل ــول الطال ــو حص ــروط: وه ــز المش أ- التمي
ــام(. ــص ع ــة )تخص ــة التمهيدي ــي المرحل ــزة ف المتمي

شروطه:
الحــد األدنــى للمعــدل الدراســي لثانويــة الطالــب هــو 3.50 أو مــا يعادلــه   .1  

ــة. ــة العام ــي نظــام الثانوي ف
ــاز  ــر، أو اجتي ــة أو أكث ــن )1100( نقط ــل ع ــار SAT ال يق ــاز اختب اجتي  .2  

ــة. ــن )600( نقط ــل ع ــدل ال يق ــل بمع ــار التوف اختب
ب - التميــز غيــر المشــروط: وهــو حصــول الطالــب علــى قبــول مباشــر فــي 
التخصــص مــن أي جامعــة متميــزة، وال توجــد شــروط تحددهــا الــوزارة فــي 

حــال حصــول الطالــب علــى قبــول مباشــر وغيــر مشــروط بالتخصــص.

الشروط العامة لربنامج البعثات املتميزة:
ــر  ــروط وغي ــزة )المش ــة المتمي ــي البعث ــتجد ف ــب المس ــح الطال 1- يمن
المشــروط( عامــاً دراســياً )فصليــن دراســيين(، فــي حــال انخفــاض معدلــه 
ــر  ــث يعتب ــه، حي ــر بعثت ــي أم ــر ف ــاط وينظ ــن 3.00 نق ــي ع التراكم
المعــدل التراكمــي هــو المعيــار للبعثــات المتميــزة )المشــروطة والغيــر 

ــروطة(. مش
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ــو  ــزة ه ــات المتمي ــي البعث ــب ف ــاس أداء الطال ــاس لقي ــار األس 2- إن معي
ــام(. ــي )الع ــدل التراكم المع

التجارب املتميزة:

1- البعثات املتميزة:
   أهداف الربنامج:

يهــدف البرنامــج إلــى تشــجيع الطلبــة علــى التنافــس العلمــي والتميــز 
فــي الحيــاة الدراســية وتوفيــر فــرص للتحصيــل األكاديمــي الممتــاز مــن 
ــة المتميزيــن لجامعــات عالميــة مرموقــة فــي الــدول  خــالل ابتعــاث الطلب
األجنبيــة، وذلــك لخلــق قــوة عمــل وطنيــة متميــزة فــي جميــع المجــاالت 

العالميــة التــي تســتطيع أن تســاهم فــي تحقيــق التنميــة للمجتمــع.

شروط االلتحاق يف الربنامج للحاصلني على قبول غري مشروط:
1- شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها.

2- الحصــول علــى القبــول الغير مشــروط للدراســة الجامعيــة )البكالوريوس( 
مــن إحــدى الجامعــات المرموقة التــي تحددهــا وزارة التعليــم العالي.

قواعد وإجراءات عامة:
ــاض  ــي أو انخف ــوب الدراس ــة الرس ــي حال ــة ف ــازات البعث ــقط امتي 1- تس
ــول  ــدة ويتح ــة المعتم ــارج القائم ــة خ ــى جامع ــل إل ــدل أو التحوي المع
ــادة. ــروط المعت ــه الش ــق علي ــة تنطب ــب بعث ــى طال ــاً إل ــب تلقائي الطال

2- المحافظة على معدل ال يقل عن 3.00 نقاط في كل فصل دراسي.

امتيازات املنتمني إىل الربنامج:
 1.  مكافأة شهرية إضافية تعادل )%50( من المكافأة الشهرية.

ــرة  ــي )م ــي دوالر أمريك ــن ألف ــد ع ــا ال يزي ــة بم ــزة علمي ــدل أجه  2.   ب
ــة(. ــالل الدراس ــدة خ واح

ــات وزارة  ــة بعث ــا خط ــي تتضمنه ــات الت ــة التخصص ــن الئح ــاء م  3.   اإلعف
ــي. ــم العال التعلي

ــر  ــروط وغي ــزة )المش ــة المتمي ــي البعث ــتجد ف ــب المس ــح الطال  4.   يمن
ــاض  ــال انخف ــي ح ــيين(، ف ــن دراس ــياً )فصلي ــاً دراس ــروط( عام المش
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ــث  ــه، حي ــر بعثت ــي أم ــر ف ــاط وينظ ــن 3.00 نق ــي ع ــه التراكم معدل
يعتبــر المعــدل التراكمــي هــو المعيــار للبعثــات المتميــزة )المشــروطة 

ــروطة(. ــر مش والغي

شروط االلتحاق بالربنامج للحاصلني على قبول مشروط:

اعتمــاد إيفــاد الطلبــة الحاصليــن علــى القبــول المشــروط مــن جامعــات  	
متميــزة علــى برنامــج بعثــات الــوزارة وذلــك طبقــاً للشــروط اآلتيــة:

1- الحــد األدنــى للمعــدل الدراســي لثانويــة الطالــب هــو 3.50 أو مــا يعادلــه 
فــي نظــام الثانويــة العامــة.

ــاز  ــر، أو اجتي ــة أو أكث ــن )1100( نقط ــل ع ــار SAT ال يق ــاز اختب 2- اجتي
ــن )600( نقطــة. ــل ع ــدل ال يق ــل بمع ــار التوف اختب

3- الحصــول علــى القبــول فــي المرحلــة التمهيديــة مــن إحــدى الجامعــات 
المتميــزة.

4- االلتزام بالتخصص والجامعة الموفد لها.

ــي  ــدي عــن المــدة الت ــي البرنامــج التمهي ــدى مــدة الدراســة ف 5- أن ال تتع
ــة. ــا الجامع تحدده

ــه  ــال حصول ــي ح ــزة ف ــات المتمي ــج البعث ــب لبرنام ــل الطال ــم تحوي 6- يت
علــى قبــول مباشــر وكامــل مــن إحــدى الجامعــات المتميــزة بمعــدل 

ــر. 3.00 أو أكث

ــة  ــروط المدرج ــاً للش ــن طبق ــة المتقدمي ــن الطلب ــة بي ــم المنافس 7- تت
والمقاعــد المتوفــرة.

ــى معــدل  ــر فــي المحافظــة عل ــب إذا تعث ــزة للطال ــة المتمي 8- ُتنهــي البعث
ــي: ــاط كالتال ــي 3.00 نق تراكم

أ- يحــول الطالــب إلــى طالــب بعثــة إذا كان تخصصــه مدرجــاً فــي خطــة 
ت. لبعثا ا

ــة  ــي خط ــدرج ف ــر م ــه غي ــب إذا كان تخصص ــة الطال ــد بعث ب - تجم
ــات. البعث

ج . تنهــى بعثــة الطالــب إذا فشــل فــي الحصــول علــى قبــول فــي مجــال 
تخصصــه خــالل الفتــرة المحــددة مــن قبــل الجامعــة.
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2- بعثات ذوي االحتياجات اخلاصة:
ــة  ــة العامــة لشــؤون ذوي االحتياجــات الخاصــة للطلب ــات الهيئ هــي بعث
ــى درجــة البكالوريــوس وفــق  مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة للحصــول عل

ضوابــط تضعهــا الهيئــة.
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