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 صلخستم

الذي البحثية التنافسية، وتحميل الدور تيدف الدراسة تعرف ما ىية المشروعات 
ي وأثرىا عمى تنمية المجتمع، كذلك تؤديو تمك المشروعات في تطوير التعميم الجامعي المصر 

تعرف واقع ىذه المشروعات بجامعة الفيوم والوقوف عمى أىم المعوقات التي تحول دون 
تحقيق ىذه المشروعات لدورىا بكفاءة وفاعمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

خدمت بالجامعة، مع تحديد المتطمبات التي تساعد عمى التغمب عمى ىذه المعوقات، واست
تقسيم الصعوبات  صمت الدراسة لعدة نتائج من أىميا:الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتو 

ضعف التي تواجو المشروعات البحثية إلى صعوبات أثناء التقدم لممشروع البحثي وأىميا 
الدعم المادي والمعنوي، وصعوبات أثناء تنفيذ المشروع من أىميا تأخر المصروفات المالية، 

صعوبات تتعمق بالجوانب المالية وصعوبات تتعمق  ات تعوق استمرارية المشروع ومنياوصعوب
أن ىناك نسبة تأييد كبيرة لمصعوبات التي تواجو كما باإلدارة وصعوبات تتعمق بالعاممين، 

، كما ال الباحثين سواء أكانت صعوبات أثناء اإلعداد أو التنفيذ أو بعد اإلنتياء من المشروع
بين الكميات العممية والنظرية ( 0.5.ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق 

وقدمت الدراسة تصور مقترح لتحديد المتطمبات الالزمة لمتغمب عمى  عمى بنود االستبانة،
 0المعوقات التي تحول دون تحقيق المشروعات البحثية التنافسية ألدوارىا

 تنافسية  -مشروعات بحثية -معوقاتكممات مفتاحية: 
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Constraints of competitive research projects according to Fayoum 

University staff members’ perspectives 

 

Abstract: 

This study aimed at identifying what competitive research projects 

are, analysing the role played by these projects in developing the Egyptian 

university education and its impact on the development of society and 

identifying the reality of these projects at Fayoum University. It also 

aimed at identifying the most important obstacles that prevent these 

projects from achieving their roles efficiently and effectively and the 

requirements needed to overcome these obstacles. The study followed the 

descriptive analytical method. The results of the study revealed that the 

difficulties facing the research projects can be divided into difficulties 

during applying to the research project (e.g. the most important of which 

is the weak financial and moral support), difficulties during the 

implementation of the project, (e.g. the most important of which is the 

delay of financial expenses) and difficulties impeding the continuity of the 

project (including difficulties related to the financial aspects, difficulties 

related to management and difficulties related to the workers). The study 

results also indicated that there is a large percentage of support for the 

difficulties faced by researchers, whether difficulties during the 

preparation, during the implementation or after the completion of the 

project. In addition, there were no statistically significant differences, at 

the (0.05) level, between the practical and theoretical colleges on the items 

of the questionnaire. The study presented a proposed scenario for 

identifying the requirements needed to overcome the obstacles that 

prevent competitive research projects from achieving their roles 0 

Key words: Constraints- competitive - research projects 
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 مكدمة:

يواجو التعميم العالي في مصر منذ بداية القرن الحادي والعشرين تحديات غير 
أىمية المعرفة بوصفيا  نتيجة لتأثيرات العولمة المتدفقة من شتى الجيات، وزيادة مسبوقة،

وثورة المعمومات واالتصاالت، ومع ىذا تبرز فرص من بين ىذه  المحرك األول لمنمو،
التحديات، ومن بينيا الدور الذي يقوم بو التعميم بصفة عامة، والتعميم الجامعي بصفة خاصة 

 0في بناء اقتصاديات المعرفة
ي جوىره تنافس تعميمي، لذا ومن ثم فالتنافس في مجتمعات اقتصاد المعرفة ىو ف

يطالبيا بتحسين نوعية أنشطتيا األكاديمية بالمقارنة  أصبحت الجامعات تواجو تحدًيا جديًدا
مع أقرانيا عمى مستوى العالم لتكون أكثر تطورًا  وتنافًسا، ومن ثم أكثر قدرة عمى إنتاج 

، وبناء عمى ذلك سعت المعرفة التي تعد محورًا لمتنافس العالمى فى عصر اقتصاد المعرفة
صياغة سياساتيا التعميمية في ضوء مفيوم الدول المتقدمة ومنيا االتحاد األوربي إلى 
 0(1)العولمة وطبيعة التنافسية لقطاع التعميم العالي

ومن ىنا ظير مفيوم التنافسية في التعميم العالي، والذي بدأ يتزايد نتيجة غمبة 
ي في طبيعة التعميم الجامعي، وكذلك بروز مفيوم السوق االتجاه الميني عمى االتجاه العمم

وآلياتو ودخولو في عمق عمميات وأنشطة مؤسسات التعميم العالي، وقياس أدائيا 
سسات التعميم العالى إرتباطًا وثيقًا بظيور التصنيفات الدولية لمؤ إرتبط ، كما (2)ومخرجاتيا
ين أفضل مائة أو مائتين جامعة عمى ، فالجامعة المتميزة ىى التى تصنف من بوالجامعات

 0مستوى العالم
أسست وزارة التعميم العالي في مصر لجنة قومية  وانطالًقا من إدراك ىذه الحقائق،

لتسميط الضوء عمى التحديات التي تواجو التعميم العالي في  1997إلصالح التعميم العالي عام
الذي أدى إلى عقد مؤتمر قومي  مصر ووضع استراتيجيات تعميمية لمتعامل معيا، األمر

ييدف إلى تبني برنامج إصالح طويل المدى مدتو سبعة عشر عاًما،تمخصت  ...2عام
رفع مستوى الكفاءة عن طريق منح الجامعات مزيًدا من االستقالل  :أىدافو األساسية في

تبت ىذه وترشيد االعتمادات المالية الحكومية، وتبني نظام العمل بالتمويل التنافسي، ثم ر  
األىداف من حيث األولوية وفًقا لتغير الموارد المالية، وبناء عميو دعمت الحكومة ستة 

، ومنيا صندوق مشروع تطوير 7..2 -2..2مشروعات أقيمت في الخطة الخمسية 
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، حيث يتولى ىذا الصندوق ميمة تمويل المشروعات البحثية التي تتقدم بيا (3)التعميم العالي
العالي بعد تحكيميا بشكل عممي والتأكد من جدوى ىذه المشروعات  مؤسسات التعميم

سياماتيا في تجويد منظومة التعميم، كما تضمنت الخطة االستراتيجية إنشاء  واستمراريتيا وا 
 مشاريع أخرى كمشروع برنامج البحوث والتنمية واالبتكار وغيرىا0

عي خاصة بمجال تحسين جودة التعميم الجام تستيدف ىذه المشروعات وغيرىا
التخصصات التطبيقية والمستويات المينية، كما قامت بوضع الخطط التنفيذية الالزمة لمتحول 
من الجامعات التدريسية فقط إلى الجامعات التدريسية البحثية، والتي تركز بشكل واضح عمى 

ى كفاءة البحوث المتميزة، وتوجيييا إلى قضايا التطوير التكنولوجي، واالىتمام برفع مستو 
العممية البحثية بالجامعات المصرية، من خالل تحديد عدد البحوث المنشورة في مجالت 
ومؤتمرات دولية، واإلعالن عن مشروعات بحثية تنافسية ممولة ذاتيا إلثراء البحث العممي 
وخدمة المجتمع، إنشاء وحدات بحثية في الكميات، زيادة ميزانية البحث العممي والمشروعات 

ية وتوزيعيا بين مؤسسات البحث والجامعات عمى أسس تنافسية، زيادة عدد البحث
المشروعات البحثية وبراءات االختراع التي يحصل عمييا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، 

 0(4)والعمل عمى تحقيق الشراكة المجتمعية في تمويل البحث العممي
يادة ميزانيتيا يعد أحد اآلليات ومن ثم فاالىتمام بالمشروعات البحثية التنافسية وز  

التي يمكن من خالليا تحول الجامعة لنموذج الجامعة البحثية ، كما يسيم في زيادة حدة 
التنافسية بين الجامعات، ومن ثم تطوير أدائيا بما يمكنيا من أن تكون عنًصرا فاعاًل 

كانة متقدمة بمجتمعيا مع زيادة قدرتيا عمى المنافسة العالمية من خالل احتالليا م
بالتصنيفات العالمية لمجامعات، وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات سواء من حاول منيا 
وضع آليات لزيادة تنافسية الجامعات وتطوير أدائيا، أو من حاول دراسة أىمية المشروعات 

 البحثية التنافسية في تطوير أداء الجامعات وتحسين دورىا في خدمة المجتمع0
ات التي حاولت دراسة العوامل التي يمكن أن تسيم في زيادة تنافسية ومن الدراس

( والتي أوضحت أن التوسع في .2.1الجامعات دراسة )عبد الفتاح عبد الرحمن، 
المشروعات البحثية المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية المتقدمة وخاصة في العموم 

تصنيف الجامعات المصرية وتحقيق قدرتيا  المستحدثة والعموم المستقبمية يساعد عمى رفع
( فقد بين أن الحكومة تشجع التعاون البحثي .2.1، أما )خالد مصطفى، (5)التنافسية 
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المشترك بين الشركات والجامعات والمختبرات الوطنية، وخاصة في األمور التي تتعمق بتحقيق 
 0(6)التنافسية الوطنية
ر الموارد الالزمة لمبحث العممي وربط البحث ( أكد عمى أن توفي2.12غير أن )عثمان،

العممي بحل مشكالت المجتمع المحمي وزيادة رصيد المعرفة وبناء مراكز البحوث المتخصصة 
نتاج المعرفة تعد المجاالت األكثر أىمية لبناء الميزة التنافسية في  نشاء حاضنات األعمال وا  وا 

( أن تحسين الجودة بالجامعة يساعد 2.14، كما أوضحت دراسة )نور اليدى،(7)الجامعات
 وآخرون، وضيئة) ، أما دراسة(8)عمى رفع تصنيفيا ومن ثم قدرتيا التنافسية بين الجامعات 

 التنافسية قدرتيا لرفع آليات عدة استحدثت قد المنصورة جامعة أن أوضحت فقد( 2.14
ات الطبيعة صندوق الوقف الخيري الخاص بتمويل المشروعات البحثية ذ إنشاء ومنيا

التطبيقية في الجامعة وىو الجديد من نوعو في مصر ويقوم بتوفير متطمبات التمويل لمبحث 
العممي، كما أنشأت ما يسمى بحوافز النشر العممي لمنح الباحثين الذين ينشرون أبحاثيم في 

يوجد مجالت عممية ليا معامل تأثير عالي، والجامعة بصدد إنشاء مراكز التميز البحثية كما 
كما تم التأكيد في )ندوة المشروعات التنافسية مصدر لتمويل  ،(9)لدييا خطة بحثية معمنة

( عمى أن االتجاه نحو الجامعة البحثية يتضمن 2.14البحث العممى من خارج الجامعة ،
مجموعة من الخطوات تتمثل في التوسع في النشر الدولي والتسويق العممي واالىتمام 

 0(.1)فسية مع التوجو إلنشاء مراكز لمتميز البحثيبالمشروعات التنا
يتمثل ( أن زيادة القدرة التنافسية لمجامعات 2.15وأوضحت دراسة )ىاني محمد، 

رفع كفاءة العممية البحثية بالجامعات المصرية من خالل تحديد عدد البحوث المنشورة في  في
ة ممولة ذاتيا إلثراء البحث مجالت ومؤتمرات دولية واإلعالن عن مشروعات بحثية تنافسي

 ، كما حددت دراسة)أحمد نجم،(11)مع زيادة عددىا وزيادة ميزانيتيا وخدمة المجتمع العممي
( أىم العوامل التي ت عد اآللية االستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات 2.15

( أن 2.15 مد إبراىيم،وأوضحت دراسة )مح، (12)الجامعية وىي إدارة فرق العمل االفتراضية 
( 2.15 ، أما )محمد خميس،(13)تدويل التعميم يساىم في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعات

فقد أكد عمى أن البحث العممي يعد أىم أنشطة الجامعات الفكرية وأن الدول التي أولت البحث 
ت والتغمب العممي عناية كافية ساعدىا ذلك عمى التوصل لحمول ناجحة لكثير من المشكال

 0(14)عمى العقبات واالنتفاع من نتائجو في تمبية متطمبات التنمية
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 المشاريع دعم زيادة ضرورة إلى( 2.16 وآخرون، ءوتوصمت دراسة )محمد ضيا
 قطاعات تخدم التي المجاالت في وذلك البحثية والمراكز المصرية لمجامعات التنافسية
 البحث وتوجيو المجتمع لمشكالت ميدانية دراسة جراءإ مع المصرية والبيئة اإلنتاجية المجتمع

 0 (15)البحثية الناحية لتنشيط الجوائز مبدأ وتفعيل لذلك
 التنافسية زيادة عوامل أن إلى( 2.17 ،وآخرون صبري محمد) دراسة توصمت كما

ا تدويل التعميم الجامعى وتبني مفيوم التنمية المعتمدة عمى ومني متعددة الجامعات بين
صاد المعرفة ومجتمع المعرفة وظيور التصنيفات العالمية لمجامعات، والمشروعات إقت

تسيم في توفير ( أن الجامعات يمكن أن 2.18، وأكدت دراسة )أميرة محمد،(16)التنافسية
المعرفة وتطوير االتجاىات الفكرية واالجتماعية من خالل التركيز في البحوث العممية عمى 

سيق بين الجامعة ومراكز البحوث لوضع برامج تعاونية مشتركة لتنفيذ مشكالت المجتمع، والتن
 0(17)مشاريع بحثية مع تركيزىا عمى اإلمكانات المادية والبشرية المحمية المتوفرة

ومن الدراسات التي حاولت دراسة أىمية المشروعات البحثية التنافسية في تطوير أداء 
 حاولت والتي( 1999 وآخرون، تايو طو) دراسة الجامعات وتحسين دورىا في خدمة المجتمع

 العالي التعميم مؤسسات في البحثية المشروعات ألولويات خريطة وضع متطمبات تحديد
 العربي العممي العمل لمشروعات السميم التخطيط خالل من العربي الوطن في العممي والبحث
 مع المشروعات ىذه طابقوت توافق وضمان والتقنية العممية األبحاث مجاالت في المشترك

( أن خبرات Sabine, 2008وأوضحت دراسة ) ،(18)العربية لألقطار التنموية االحتياجات
الجامعات تشير إلى أن أسموب اإلدارة الجامعية يؤثر في درجة نجاحيا في الحصول عمى 

إدارة تمويل ومنح لمشروعاتيا البحثية التنافسية، كما أن ىذه المشروعات تساعد عمى تطوير 
  0(19)الجامعة 
 الحصول في ينافس أن يستطيع لكي الباحث  أن( 2.14لبيب، محمد) رأي كما 

 بطريقة المشروعات كتابة بميارة مسمحا يكون أن فالبد التنافسية المشروعات أحد عمى
 باحثين) البشرية الطاقة ىي عناصر لعدة العممي البحث ويحتاج عالميا عمييا متعارف عممية
 عمى القدرة)وميارات( بحثية أفكار) وعمم( مةمتراك وخبرات معمومات)  ومعرفة( نومعاوني
 البحث مستمزمات لشراء( المشروعات تمويل) المالي الدعم يأتي ثم( التقنيات توظيف

 والممكية االختراعات وتسجيل العمل وورش المؤتمرات وحضور والمكافآت واألجيزة والمعدات
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 ىو العمم فجسد ابتكارية، تنافسية مشروعات بتمويل إال الدوللنيضة  سبيل وال الفكرية،
 0(.2)التمويل وروحيا الباحث ىو وعقميا اإلبداعية البحثية المشروعات
 شراكة إيجاد بضرورة( 2.14،العزيز عبد وأحمد أحمد عمى) دراسة أوصت كما

 شركات من عالمجتم في والتنمية اإلنتاج وقطاعات العالي التعميم مؤسسات بين حقيقية
 العممي البحث مراكز بين مشتركة مشروعات في الدخول خالل من صناعية، ومؤسسات
وحاولت دراسة  ،(21)معا والصناعية العممية القدرات فييا توظف الصناعية والشركات

(Carter, 2014 دراسة آثار الحصول عمى منحة لدعم المشروعات البحثية باستخدام )
بعد تزايد في الدور الذي تقوم بو الصناديق التي تمول البحوث طرق إحصائية وكمية خاصة 

األكاديمية التنافسية في العديد من الدول، وتوصمت إلى أن الحصول عمى منحة دعم يؤثر 
 0(22)إيجابيا عمى إنتاجية الباحث العممية ومساره الوظيفي

 الممولة ةالتنموي المشاريع أن إلى( 2.15 ،اليابيل ووسيم زكي أحمد) توصل كما
 لمخريجيين والميني الوظيفي اإلرشاد وبرامج الخريجيين قدرات بناء برامج في المتمثمة دوليا

وأكدت دراسة   ،(23)العمل سوق في لمخريجيين التنافسية الميزة رفع عمى تساعد
(Kristensen, 2015)  أن استخدام أسموب المشروعات البحثية القائم عمى التنافسية في

عالي يساعد عمى تطبيق المعرفة العممية والنظرية، كما أنو يكسب الطالب ميارات التعميم ال
التفاعل مع اآلخرين والعمل كفريق وميارة مواجية األزمات وحل المشكالت وكيفية إدارة 
المشاريع والجدولة الزمنية وميارات القيادة وغيرىا من الميارات التي يتطمبيا مستقبميم 

 0(24)الوظيفي
 ضعفيا نقاط عمى تتغمب لكي الجامعة أن أكدت فقد( 2.16عابد، أحمد) اسةدر  أما

 المشروعات تشجيع منيا لتحقيقيا مسارات مجموعة تتضمن استراتيجيات تتبنى أن البد
 ىيئة لعضو التنافسية القدرة متطمبات ودعم التمويل مصادر وتنويع التنافسية البحثية

 يسيم كما الجامعة وتحديث تطوير عمى تساعد افسيةالتن المشروعات أن بينت كما التدريس،
 0(25)تخصص من أكثر بين ومشتركة متباينة عممية تخصصات بين تجمع ببحوث القيام في

حاولت دراسة المشروعات بصفة عامة وطرق إدارتيا والمعوقات  التي الدراسات أما
كية لميندسة وجمعية ، دراسة قدمتيا مجموعة العمل زمالء األكاديمية الممالتي تواجييا

أىم الصعوبات التي يمكن أن تواجو والتي حددت ( BCS, 2004الحاسبات البريطانية )



 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم  التنافسية –معوقات المشروعات البحثية 

- 435 - 

القصور في تعميم وتدريب العمالء عمى جميع المستويات، في مشاريع تكنولوجيا المعمومات 
تدريب األفراد عمى إدارة المخاطر والتوسع في عمل دورات أوصت بضرورة االىتمام بكما 
 0(26)ريبية عمى مستوى اإلدارةتد

 يتم جديدة منيجية قدمت والتي( 5..2، مشبب ومحمد زكي الرحمن عبد)دراسةو  
 الطرق سمبيات من العديد عمى لمتغمب البحثية المشروعات مقترحات تقييم خالليا من

 الجية قبل من محددة ميزانية عمى منيا عدد تنافس عند خاصة أولوياتيا، وتحديد الموجودة
 العوامل من عدد دراسة عمى يعتمد البحثية المشروعات اختيار أن وتوصمت لمبحث، الداعمة
لممتطمبات  البحث مالءمة ومدى لممشروعات، المالي الدعم ومنيا الكمية، وغير الكمية

التطبيقية ومدى أىمية البحث وتوفر الباحثين، وقد أثبتت الدراسة الكفاءة العالية لممنطقيات 
 معقدة حسابية بعمميات القيام تتطمب الفي مساندة اتخاذ القرار فيي  Fuzzy Setsاليالمية 
 0(27)إكسل مايكروسوفت مثل السيمة الحسابية البرامج استخدام عند خاصة

( فقد حددت معوقات المشروعات 9..2، وآخرون محمد نصحيأما دراسة )
لتطوير كميات التربية بالمنصورة  التنافسية التي تم تمويميا بالفعل في إطار المشروع القومي

ودمياط والمنيا وعين شمس وبنات عين شمس، من خالل الوقوف عمى آراء مديري ىذه 
المشروعات والقائمين عمى تنفيذىا والتي واجيتيم في المراحل المختمفة لمتنفيذ ومقترحاتيم 

ظيم العائد لمتغمب عمييا وتصورىم لما يجب أن تكون عميو ىذه المشروعات حتى يتم تع
 0(28)منيا

 من( أىم معوقات مشروعات ضمان الجودة 9..2وحددت دراسة )محمد جاد، 
 المشروع إدارة قبل من تنفيذىا المطموب األعباء كثرة في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية
 بعض إدارة إسناد في والمحاباة مواعيدىا في المالية الدفعات صرف في االنتظام وعدم

 واالنشغال وامتحانات كمحاضرات التدريسية باألعمال واالنشغال األكفاء رلغي المشروعات
 ،الرحمن عبد بن العزيز عبد) دراسة أما ،(29)االجتماعية واالرتباطات األسرية بالمسئوليات

 في العام بالتعميم التطويرية التربوية المشروعات نجاح معوقات محاور رتبت فقد( 2.14
 ثم والتقويم المتابعة محور تالىا والمادية البشرية الموارد محور في الترتيب عمى السعودية

 0(.3)التخطيط محور وأخيرا التنظيم محور
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لقصور المشروعات البحثية بالجامعات ( 2.16،أحمد عبد العزيزوتوصمت دراسة ) 
المصرية في استشراف المشكالت التي يمكن أن تواجو المجتمع في المستقبل وتوعيتو بيا، 

ضافة إلى عدم وجود تعاون منظم بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحيط مما أضعف باإل
 0 (31)من إسيام الجامعات لالرتقاء بيذه المؤسسات وتقديم جيد تعاوني معيا

فقد حاولت تعرف المنيجيات العالمية المطبقة ( 2.18أما دراسة )ماجد عبد اهلل ،
إدارة المشاريع معرفي إلدارة المشاريع التابعة لمعيد في إدارة المشاريع المتبعة في الدليل ال

تطوير نموذج مقترح إلدارة المشاريع البحثية في معاىد وتوصمت الدراسة ل(، PMI) األمريكية
المجاالت المعرفية في إدارة األبحاث العممية في الجامعة السعودية، كما توصمت ألىمية 

 0(32)رد البشرية في المشروع إدارة الموا مقدمتيا وفي المشاريع البحثية
 من خالل العرض السابق لمدراسات السابقة يتضح أن :

ىناك العديد من الدراسات التي حاولت دراسة العوامل التي يمكن من خالليا زيادة  -
تنافسية الجامعات، وقد توصمت ىذه الدراسات إلى تعدد عوامل زيادة التنافسية ومنيا 

الجامعة واالىتمام بالبحث العممي وتركيزه عمى مشكالت  تدويل التعميم وتحسين جودة
المجتمع، غير أن معظم ىذه الدراسات أكدت عمى أن تبني ثقافة المشروعات البحثية 
التنافسية والتوسع فييا يساعد عمى تطوير أداء الجامعة ومنيا دراسة ىاني محمد 

 ومحمد خميس وأميرة وعبد الفتاح ووضيئة ومحمد ضياء0
الدراسات التي تناولت دور المشروعات البحثية التنافسية في تطوير أداء أما  -

الجامعة، فقد توصمت إلى أن ىذه المشروعات تساعد عمى تحديث الجامعات وتزيد 
، كما أنيا تطور القدرة التنافسية لعضو ىيئة التدريس وترفع من قدرات الخريجيين

لباحثين وتكسبيم العديد من الميارات من أداء اإلدارة الجامعية وتزيد من إنتاجية ا
منيا ميارة التعامل مع اآلخرين والعمل كفريق وميارات القيادة وغيرىا، كما تساعد 

إقامة شراكات مع المؤسسات الصناعية، كما تزيد من قدرات الجامعة اإلبداعية عمى 
 وربط المشروعات باحتياجات التنمية0

إدارة المشروعات البحثية التنافسية وأىم  أما الدراسات التي حاولت دراسة طرق -
معوقاتيا، فقد توصمت إلى أن معوقات المشروعات ال تقتصر عمى مرحمة معينة، 
نما تبدأ من مرحمة اإلعداد وتستمر في مرحمة التنفيذ وحتى اإلنتياء من  وا 
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المشروعات وتقويميا، ومن ىذه المعوقات المحاباة وضعف التعاون بين الجامعة 
، كما طورت دراسة ماجد نموذًجا لكيفية إدارة وقصور التدريب ت المجتمعومؤسسا

المشروعات، وقامت دراسة عبد الرحمن بوضح نموذج آخر لتقييم المشروعات 
 بصورة موضوعية0

كما يالحظ أن أًيا من ىذه الدراسات لم يتناول الصعوبات التي تواجو المشروعات البحثية 
راىيم ومحمد نصحي والتي تناولت الصعوبات التي تناولت نوًعا التنافسية إال دراسة محمد إب

واحًدا فقط من ىذه المشروعات وىو المشروع القومي لتطوير كميات التربية، ومن ثم تتميز 
ىذه الدراسة بتناوليا مجااًل ىاًما من مجاالت العمل الجامعي وىي المشروعات البحثية 

يا بما قد يسيم في تحسين أداء ىذه المشروعات التنافسية، ودراسة المعوقات التي تواجي
ومن ثم تطوير أداء الجامعات وزيادة قدرتيا التنافسية، ومن ثم يمكن تحديد مشكمة الدراسة 

 في التساؤالت اآلتية:    
 ما ىي المشروعات البحثية التنافسية؟ -1
ميم الجامعي في ما الدور الذي تؤديو المشروعات البحثية التنافسية في النيوض بالتع -2

 مصر؟
كيف يمكن لممشروعات البحثية التنافسية تطوير الفمسفة التي تعمل وفقا ليا الجامعات  -3

 المصرية؟
 ما واقع المشروعات البحثية التنافسية  بجامعة الفيوم؟ -4
وجية ما أىم المعوقات التي تواجو المشروعات البحثية التنافسية بجامعة الفيوم من  -5

 ىيئة التدريس بيا؟نظر أعضاء 
ما ىي المتطمبات الالزمة لمتغمب عمى المعوقات التي تواجو المشروعات البحثية  -6

 التنافسية بجامعة الفيوم ؟
 ٍدف الدراسة:

تيدف الدراسة تعرف ما ىية المشروعات البحثية التنافسية، وتحميل الدور الذي 
وأثرىا في تنمية المجتمع، كذلك  تؤديو تمك المشروعات في تطوير التعميم الجامعي المصري

تعرف واقع ىذه المشروعات بجامعة الفيوم والوقوف عمى أىم المعوقات التي تحول دون 
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تحقيق ىذه المشروعات لدورىا بكفاءة وفاعمية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 بالجامعة، مع تحديد المتطمبات التي تساعد عمى التغمب عمى ىذه المعوقات0   

 يمكن تحديد أىمية الدراسة في: ية الدراسة:أىم
أىمية نظرية: تتمثل في تناوليا مجااًل ىاًما من مجاالت العمل الجامعي وىو المشروعات -1

البحثية التنافسية لما ليذه المشروعات من أىمية كبيرة في تحسين أداء العمل 
ينعكس عمى تقدم بما يضمن الجدية وااللتزام واإلبداع والتنافسية والذي  الجامعي

كما تنبع أىميتيا من تناوليا لدراسة معوقات المشروعات البحثية ، الدولة عممًيا
 التنافسية وىي من المجاالت التي لم يتناوليا الباحثون في حدود عمم الباحثتين0

أىمية تطبيقية: فدراسة معوقات المشروعات البحثية التنافسية قد يساعد الجامعات -2
ىذه المشروعات عمى  تعرف ىذه المشكالت ومن ثم التغمب عمييا، والقائمين عمى 

بما قد يسيم في تعظيم االستفادة منيا في تطوير أداء الجامعة، وزيادة مساىمتيا 
في تمبية متطمبات التنمية في المجتمع في مجاالت الصناعة والزراعة والخدمات 

 وغيرىا0

اولو الدراسة واألىداف التي تسعي إلى نظرًا لطبيعة الموضوع الذي تتن ميَج الدراسة:
تحقيقيا فإن الدراسة الحالية سوف تعتمد بصفة أساسية عمي المنيج الوصفي في جمع 
المعمومات وتفسير وتحميل دور المشروعات البحثية التنافسية في تطوير التعميم الجامعي، 

عض المقترحات والوقوف عمي المعوقات التي تقمل فاعمية ىذا الدور ، والوصول إلى ب
 .لمنيوض بيذا الدور

 مصطلحات الدراسة:

المشروعات البحثية التنافسية: ىي خطة عمل تتضمن خطوات تنفيذ المشروع  -
ونتائجو المتوقعة، بحيث تتميز ىذه الخطوات بالجدية واالبتكارية بما يمكنيا من 

 0المنافسة والحصول عمى التمويل الالزم من قبل الجيات الممولة"
وقات المشروعات البحثية التنافسية: ىي "المشكالت والصعوبات التي تعوق إعداد مع -

 0وتنفيذ ومتابعة المشروعات البحثية التنافسية بالجامعات المصرية"
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 خطوات السري يف الدراسة: تسري الدراسة وفل احملاور اآلتية:

ة لإلجابة عن المحور األول: ويتناول تحديد ماىية المشروعات البحثية التنافسي -
 التساؤل األول0

المحور الثاني: ويتناول دور المشروعات البحثية التنافسية في تطوير التعميم  -
 الجامعي وتنمية المجتمع وذلك لإلجابة عن التساؤل الثاني والثالث0

المحور الثالث: ويتناول واقع المشروعات البحثية التنافسية بجامعة الفيوم وذلك  -
 ساؤل الرابع0لإلجابة عن الت

المحور الرابع: ويتناول الدراسة الميدانية لتعرف أىم المعوقات التي تحول دون  -
 تحقيق ىذه المشروعات لدورىا وذلك لإلجابة عن التساؤل الخامس0

المحور الخامس: ويتناول تصور مقترح لتحديد المتطمبات الالزمة لمتغمب عمى  -
ات البحثية التنافسية لدورىا، وذلك المعوقات التي تحول دون تحقيق المشروع

 لإلجابة عن التساؤل السادس0
 :التيافسيةالبحجية املشزوعات -0

تاحة الفرصة ودعم   تنطمق فكرة المشروعات البحثية التنافسية من أىمية تشجيع وا 
، (33)ساحة التنافس الحر بين الجامعات والمؤسسات البحثية من خالل مشروعات مستقمة

ينطوي عمى ثالثة مفاىيم أساسية ىي: المشروعات البحثية التافسية فيوم مومن ثم فإن ف
التنافسية، والمشروعات، والبحثية وفيما يمي ستتناول الدراسة كل من ىذه المفاىيم 

   0بالتفصيل
يتميز مفيوم التنافسية بالحداثة، حيث ظير أواًل في مجال الصناعة والتجارة 

إلى مجال التعميم، حيث بدأ االىتمام بو مع بداية التسعينيات  واالقتصاد ومنيا انتقل تدريجياً 
 تحديات جديدة منياكنتاج لمنظام االقتصادي العالمي الجديد وبروز ظاىرة العولمة، وظيور 

تحقيق معايير الجودة والحصول عمى االعتماد وحصوليا عمى ترتيب متقدم في قوائم أفضل 
ضع الجامعات المصرية في ت التير ذلك من التحديات الجامعات عمى المستويات العالمية وغي

 0(34)المستوى المحمى والدولي ىمنافسة شديدة عم
الميارة أو التقنية أو المورد المتميز  ويمكن تعريف التنافسية بصفة عامة بأنيا"

، ويؤكد تميزىا معمالء تزيد عما يقدمو المنافسونالذي يتيح لممنظمة إنتاج قيم ومنافع ل
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فيا عن ىؤالء المنافسين من وجية نظر العمالء الذين يتقبمون ىذا االختالف والتميز واختال
 0(35)حيث يحقق ليم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق عمى ما يقدمو اآلخرون

وىناك من رأي أنيا " قدرة المؤسسة عمى صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعميا 
ات األخرى العاممة في نفس النشاط والتي تتحقق من خالل في مركز أفضل بالنسبة لممؤسس

العنصر البشري المتميز، وتتحقق من خالل امتالك المؤسسة لموارد متميزة مالية وتكنولوجية 
 0(36)ومعرفية ومعموماتية وطبيعية وبشرية توفر عناصر نجاح االستراتيجية

ى تقديم خدمة تعميمية وبحثية أنيا" قدرة الجامعة عمفتعرف ب أما في التعميم الجامعي 
عالية الجودة مما ينعكس إيجابيًا عمى مستوى خريجييا وأعضاء ىيئة التدريس بيا، األمر 
الذي يكسبيم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل بمستوياتو المختمفة، وفى نفس الوقت 

ودة بحيث تصبح يعكس ثقة المجتمع فييا ومن ثم التعاون معيا، وىكذا تتحقق الغاية المنش
ويمكن تعريفيا إجرائيا بأنيا" جممة  ،الجامعة في خدمة المجتمع، والمجتمع في خدمة الجامعة

مجامعة عمى نظيراتيا في سوق التعميم العالمي، من لالعناصر التي تحقق التفوق والسبق 
 0(37)خالل استراتيجيات ريادية متميزة في جميع مجاالتيا ووظائفيا

التي تستطيع بيا الجامعة أن تميز نفسيا عن أقرانيا ومنافسييا من "الكيفية ىي  أو
الجامعات األخرى وتحقق لنفسيا التفوق والتميز عمييم من خالل مجموعة من الميارات 
والتكنولوجيا والموارد والقدرات التي تستطيع إدارة الجامعة تنسيقيا واستثمارىا لخمق قيم 

  0(38)"المنافسون ومنافع لممستفيدين أعمى مما يحققو
خمق فرص تسويقية جيدة وتكوين رؤية تساعد عمى الميزة التنافسية ف ومن ثم

مستقبمية لصياغة األىداف الجامعية واكتشاف آليات جديدة لممنافسة وتصدر الجامعة ألفضل 
   0(39)عمى أيقونة اإلبداع القياديالتصنيفات العالمية واالحتفاظ واالستبقاء 

التميز عمى الجامعات ىو  األوللقسمين في التعميم الجامعي افسية التن تقسملقد و 
ريسية المنافسة في مجاالت حيوية مثل البرامج الدراسية وخصائص أعضاء الييئة التد

الثاني فيو القدرة عمى جذب واستقطاب الطالب والطالبات من  سمقوالمكتبات والقاعات أما ال
العامل الحاسم في تحقيق الميزة التنافسية ىو العامل  ، كما إن(.4)السوق المحمية والخارجية

البشري الذي يمتمك الميارات والكفاءات والمعارف المتميزة، حيث انتقل العالم من اقتصاد 
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الذي يعتمد باألساس عمى إجمالي المعارف والميارات و المعمومات إلى اقتصاد المعرفة، 
 0(41)درة عمى اإلبداع والتحسين المستمرينوالقدرات التي تمتمكيا الكفاءات البشرية القا

التنافسية تعتمد في األساس عمى الكفاءات البشرية باإلضافة إلى توفر أي أن 
القدرات المالية والتكنولوجية التي تدار بواسطة ىذه الكفاءات بما يضمن جدارة المؤسسة 

 وتفوقيا عمى نظيراتيا0
يتم القيام بو إلنشاء خدمة أو منتج، أما المشروع فيمكن تعريفو بأنو مجيود مؤقت 

فيو مجموعة من العمميات أو النشاطات تربطيا عالقات محددة ومعروفة تنفذ بزمن محدد 
العقد بين الباحث أما المشروع البحثي فيعرف بأنو "بغرض تحقيق مجموعة من األىداف"، 

أم مؤسسة لتمويل  والجية التي سوف يقدم إلييا البحث سواء أكانت تمك الجية قسما عمميا
البحوث، ومن ثم فيو يساعد الباحث عمى ترتيب أفكاره وتحديد الموضوع بشكل دقيق 

وسيمة إلقناع اآلخرين بأىمية المشكمة  فيو ثم ومن ،وصياغة األىداف التي يسعى لتحقيقيا
ليل والمبررات التي استدعت الختيارىا والخطوات التي يتم اتباعيا لدراسة المشكمة، كما يعد د

لمتعرف عمى مدى التزام الباحث بخطة البحث وطرائقو واألدوات والوسائل المستخدمة 
 (420)لتنفيذه"

ومن ثم فإن المشروع البحثي لكي يحقق الغرض منو البد وأن يتسم بمجموعة من 
اإلبتكارية والجدية ويتم تحكيميا في ضوء معايير متفق عمييا  الخصائص يمكن تحديدىا في

ة الممولة، كما أنيا خطة عمل تعكس تصور الباحث المستقبمي لخطوات تنفيذ من قبل الجي
 العمل، وىي إحدى آليات تحول الجامعة لنموذج الجامعة المنتجة0

وفي ضوء ما سبق رأي الباحثين أن تنافسية المشروع يقصد بيا تحقيقو ألرباح 
قميل التنافسية أو غير منشودة، وأن المشروع الذي ال يحقق األرباح المنشودة ىو مشروع 

كما أن من يفوز منيا ىو األفضل عمميا في مجال تخصصو من حيث الفكرة وقدرة ، تنافسي
الفريق البحثي عمى التنفيذ والخبرات السابقة والمخرج النيائي، واألىم من ذلك ما يضمن 

ومكان استمرارية المشروع، كما أنيا تعتمد عمى فكرة لحل مشكمة معينة والتزاميا بوقت 
وميزانية وفريق عمل يتم االتفاق عميو قبل بدء المشروع، كما أنو يتم تحكيميا قبل الحصول 
عمييا من قبل خبراء، وبعد الموافقة عمى تمويميا بصورة دورية مما يضمن الجدية 

 0(43) واالستمرارية وتحقيق األىداف في خطة زمنية محددة
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تيا إحدى الدراسات بأنيا "مشروعات أما المشروعات البحثية التنافسية فقد عرف
بحثية تتسم باالبتكارية والجدية وتتضمن أفكارًا يمكن أن تساعد في تجويد منظومة التعميم 

ير التعميم العالي العالي، وىذه المشروعات يتم التقدم بيا إلى صندوق تمويل مشروعات تطو 
وفى حالة قبوليا تتولى ، حيث يتم تحكيميا في ضوء معايير متفق عمييا في شكل مسابقة

 0(44)إدارة الصندوق تخصيص التمويل االزم ليا
ومن ثم فيذا التعريف قد حدد جية تمويل واحدة لممشروعات البحثية التنافسية، وقد يرجع 

" وثيقة يتم كتابتيا عادة بواسطة وىناك من عرفيا بأنيا  ،ذلك لطبيعة الدراسة وموضوعيا
فيو بمثابة مخطط ومن ثم برنامج البحث العممي المقترح،  عالم أو أكاديمي يصف بالتفصيل

" كامل لعممية البحث التي تعطي القارئ ممخًصا لممعمومات التي تمت مناقشتيا في المشروع
(45)  0 

ومن ىنا يمكن تعريف المشروع البحثي التنافسي إجرائيا بيذه الدراسة بأنو" خطة  
ث تتميز ىذه الخطوات بالجدية المتوقعة، بحيعمل تتضمن خطوات تنفيذ المشروع ونتائجو 

 0بتكارية بما يمكنيا من المنافسة والحصول عمى التمويل الالزم من قبل الجيات الممولة"واال
نظرا لتعدد ىذه الجيات، كما أنو  ومن ثم فيذا التعريف لم يحدد جية معينة لمتمويل

 ائص وخطوات0سم بو المشروع البحثي التنافسي من خصتتضمن ما يجب أن ي
طبقا لفرع التخصص ونوع التنافسي وتختمف مكونات ) أجزاء ( المشروع البحثى ىذا 

 :منياباستخدام عدد من المعايير  يايمكن تصنيفكما ، (46)المشروع وتعميمات الجية المانحة
 تصنف إلى مشروعات كبيرة أو استراتيجية ومشروعات صغيرة0 : حيثحجم المشروع -
 تقسم ألبحاث عممية وتطبيقية0حيث ومدى توظيف نتائجيا:  نطاق الدراسة -
تصنف ألبحاث خاصة حيث لجية الداعمة أو المستفيدة من نتائج تمك األبحاث: ا -

 0(47)وعامة 
غير أن ىناك العديد من المعوقات التي قد تحول دون تحقيق ىذه المشروعات  

انخفاض مستوى الموارد  معوقات، ومن ىذه الألىدافيا، ومن ثم خفض قدراتيا التنافسية
غياب قاعدة البيانات ومنظومة المعمومات اإلدارية، و البشري وتخمف االتصاالت اإلدارية، 

  0(48)وغياب روح الفريق وحمقات الجودة
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تبعا لموضوع  ة نجد أن مصطمح معوقات تم تعريفووبمراجعة األدبيات المختمف 
ترجع لخمل في التخطيط والتنظيم والرقابة والتي الدراسة، فعرف بأنو" جميع الصعوبات التي 

الصعوبات التي تتمثل في " ، أو ىو(49)تقف حائال دون تحقيق المشروعات التربوية ألىدافيا"
جميع العقبات والصعوبات ، أو أنو "(.5)صورة مشكالت تعيق نمو وتطور البحث العممي"

ضاء الييئة التدريسية ألبحاث عممية أو المادية والمعنوية واإلدارية التي تحول دون إنجاز أع
، أو ىو مجموعة (51)العممي" انخراطيم في مجال البحث العممي أو تشكل عقبة في نشاطيم

المشكالت أو الصعوبات المتعمقة باإلدارة والنواحي الفنية والذاتية والتي قد تحد من قدرة 
 0(52)مشروعات ضمان الجودة والتأىيل لالعتماد

المشروعات البحثية التنافسية يمكن تعريف معوقات عريفات السابقة وفي ضوء الت 
المشكالت والصعوبات التي تعوق إعداد وتنفيذ ومتابعة ا "بأني إجرائيا بيذه الدراسة

 المشروعات البحثية التنافسية بالجامعات المصرية"
 معايري اختيار املشزوعات البحجية التيافسة أما عً

أمرا في غاية البحثية التنافسية دعم عدد من المشروعات  يعد اتخاذ القرار حيالف
الصعوبة خاصة عند وجود ميزانيات محددة ال تغطي كافة المشروعات، مع وجود القيود 
األخرى لتنفيذ األبحاث سواء كانت كوادر بشرية متخصصة أو متطمبات تقنية ومراجع عممية 

، وىذه المعايير ليست كمية فقط لمشروعاتىذه اوبيئة عممية، وىناك معايير لتقييم واختيار 
نما معايير غير كمية تخضع لوصف لفظي أو ما نسميو المتغيرات غير المحسوسة والتي  وا 
يصعب وصفيا بأرقام كمية محددة، ومن الطرق المستخدمة لتقييم المشروعات البحثية قواعد 

تقوم كل جية تمويل بتحديد ، كما (53المعرفة ونظم الخبرة وطرق النمذجة المنطقة اليالمية)
ف جية المعايير الخاصة بيا لتحكيم المشاريع البحثية المقدمة إلييا، وذلك في ضوء أىدا

 البحثي التنافسي بيا0   التمويل ومدى وفاء المشروع
مشروع تطوير التعميم يتم اختيار المشروعات الممولة من صندوق فمثال 

بتصنيف المشروعات فى تقوم قبل الصندوق ( من خالل لجنة م شكمة من HEEPF)العالي
مجموعات طبقا لممجاالت والمحاور المرتبطة بأىداف الصندوق، ويتم اختيار لجنة المحكمين 

حيث يتم  ،( خبير فى مجال تطوير التعميم العالى ..2من قائمة لمخبراء تضم أكثر من ) 
الكبيرة فيشارك ضمن تحكيم كل مشروع من قبل ثالثة أعضاء، أما بالنسبة لممشروعات 
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المجنة أحد الخبراء األكاديميين األجانب أو من خالل الجامعات الحكومية، وبالنسبة 
لمشروعات التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع فيتم تحكيميا عن طريق لجنة فرعية 

ورشة عمل  تعقدثم  من عضوين يمثالن القطاع الخاص وعضو ثالث يمثل الجانب األكاديمى،
نفاق عمى توحيد أسموب التقييم من خالل أعضاء لجنة التحكيم قبل قياميم بالتحكيم وأخيرا لإل 
ع من تاريخ اعتماد مجمس تم اعتماد عقود المنح مع العروض الناجحة في خالل أربعة أسابيي

  0(54)اإلدارة
وضمانا لعدم تكرار المشاريع البحثية سواء الممولة من المؤسسات البحثية التابعة 

وزارة التعميم العالي والبحث العممي أو خارجيا، تم وضع آليات جديدة تضمنيا اليدف ل
االستراتيجي الخاص بتحديث منظومة القوانين والتشريعات الحاكمة إلدارة عممية البحث 

 (550العممي وسياساتيا ودعم قضايا الممكية الفكرية)
 مصادر متويل املشزوعات البحجية التيافسية:

، فيناك من قسم مصادر التمويل التنافسية در تمويل المشروعات البحثيةتتعدد مصا
ما يفيد معة طمبًا لمشروع بحثى ينفذ ليا بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية التى تمجأ لمجاإلى 

والمصدر اآلخر  ،والذى بدوره يفيد فى تنفيذ مشروعات أخرى لمجامعة فى زيادة العائد المالى
كيد القدرات التنافسية لمؤسسات التعميم العالى م العالى لتأارة التعميىو الجامعة نفسيا ووز 

التعميم عية وكفاءة وفاعمية مؤسسات رتقاء بنو مركزية واالستقاللية اإلدارية لال ودعم الال
، وتشجيع استمرارية التطور ىذه المؤسساتالعالى، عن طريق خمق مناخ تنافسى لتطوير 

تقوية باإلضافة لمبتكرة، إنشاء تخصصات عممية حديثة و  معالذاتى لمعممية التعميمية، 
داخل الجامعات  التعاون والتكامل بين مؤسسات التعميم العالى والصناعة، وتحسين المعامل

ثين من بما يفيد فى تقديم الدعم المالى والمعنوى إلى مشاريع كافة الباح وتنظيم استخداميا،
 0(56)دمة المجتمع المحمى واإلقميمى والعالمىما يسيم فى خأعضاء الييئة التدريسية، ك

ومحمية،  دولية م مصادر تمويل المشروعات البحثية التنافسية إلىقسوىناك من ي 
 لمتعاون األلمانية والييئة الدولي والتعاون األوروبي الدولية في االتحادالمصادر وتمثمت 
 لتمويل ىاماً  مصدراً  مثلالتي ت األخرى الخارجيةغيرىا من الييئات الدولية و  الدولي

 – لمانياأ مثل كثيرة دول مع من االتفاقيات العديد إبرام بعد خاصة التنافسية المشروعات
 في مسبوق وغير ىائالً  حراكاً  أحدث مما عام بعد عام القائمة وتزداد ،روسيا– ايطاليا- فرنسا
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 التي المؤسسة من ءسواأيضا  تعددتأما جيات التمويل المحمية فقد بمصر،  العممي البحث
 من العديد إنشاء األخير العقد شيدحيث  ،الخاص وأ العام القطاع أو نفسو يعمل بيا الباحث

 أنواع وكل الباحثين كل طموحات كبيرة تمبي بميزانيات العممي البحث تدعم التي الييئات
 لدعم ثبحو  صندوق، كما أصبح لدى الجامعات والتسويق التطبيق إلى الفكرة من المشروعات

في مصر  البحثية المشروعات ثقافة انطمقتوقد ، الخيري الوقف طريق أو عن العممي البحث
، حتى أصبح البعض يرى أن التقصير في الحصول عمى مشروعات (57)7..2 في وبقوة

تنافسية يرجع إلى تقصير الباحثين أنفسيم خاصة بعد تعدد جيات التمويل المحمية بحثية 
 0والدولية

يمانا و  بأن التمتع بقطاع بحث وتطوير متميز ىو المفتاح  من الحكومة المصريةا 
بعض  توضع ،لموصول بمصر إلى ساحة التنافس في مجال االقتصاد المعرفي العالمي

األعمى لمعموم  ومنيا تأسيس المجمس البرامج لتمويل أنشطة قطاع البحث وتشجيعيا،
ووضع سياسات وخطط جديدة ليا، بيدف توجيو عممية البحث  7..2والتكنولوجيا عام 

خطة قومية لتنمية االبتكار باالشتراك مع االتحاد األوربي عن طريق برنامج وضع ومنيا 
لألبحاث العممية إلى منطقة عممية لميندسة البحوث والتنمية واالبتكار، وتحويل مدينة مبارك 

  0(58)وغيرىا من المشروعات الوراثية
 المشروعات البحثية التنافسية في مصر في: مصادر تمويلأىم ويمكن تحديد 

 :Science& Technology Development Fund التهيولودية والتينية العلوو صيدوم(0
ويمول الصندوق من  ،7..2لسنة  218ميورية رقم والذي صدر بو قرار رئيس الج

بات التي االعتمادات التي تخصصيا الدولة في الموازنة العامة والتبرعات واإلعانات والي
ييدف لتمويل البحث العممي و  يقبميا مجمس اإلدارة والمنح والقروض التي توافق عمييا الدولة،

كما والتنمية التكنولوجية من خالل األولويات التي يحددىا المجمس األعمى لمعموم والتكنولجيا، 
لتي تسمح في تأسيس مشروعات قادرة عمى التنافس يطمقيا الباحثون وتموليا المنح ايساعد 

ويمول الصندوق  ،بمشاركة الطالب في عممية البحث وىو ما من شأنو أن يرفع كفاءة الطالب
انشاء متاحف تمويل كذلك  لمبحث العممي،المشروعات البحثية المشتركة والمنح القومية 

حياء بحرية وتوفير الموارد المطموبة لمجامعات المحمية لممساعدة في عممية قومية ومتاحف أ
المشروعات القائمة عمى التكنولوجيا، كما ييدف لتمويل إضافي لمبحث العممي المبني  دعم
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ثية وطنية ومنح عمى التنافسية وتشجيع الباحثين بمصر لالبتكار والتنمية من خالل منح بح
بين ىيئة الداد مصرية ألمانية وشراكة  انية تعتمد عمى عمل بحوث مشتركة،مصرية ياب شراكة

صندوق لدعم الباحثين الحاصمين عمى الدكتوراه، ومنح موجية لموضوعات بحثية األلمانية وال
، ومن ثم فقط تم توجيو الصندوق منذ إنشائو لبناء (59)الطاقة المتجددة والطاقة الشمسيةك

وتطوير القاعدة العممية في مصر في صورة منح بناء قدرات ومنح عموم أساسية ومنح مراكز 
ل مشروعات منح موجية في مجاالت الصحة والطاقة، ودعم تميز عممي، كما تم تموي

ويعد المركز القومي ، العممي بالصناعة مشروعات ابتكارية وتنمية تكنولوجية وربط البحث
لمبحوث وجامعتي القاىرة واإلسكندرية ومركز البحوث الزراعية ودنيا األبحاث العممية ومعيد 

 (6.0)مويل من الصندوقات حصمت عمى تأكبر عشر جيبحوث الفمزات من 
العموم والتنمية  يقوم عمى إدارتو صندوقو  8..2أنشيء عام  :الصيدوم املصزي األملاىي(8

الجانب المصري والمكتب الدولي بالوزارة األلمانية الفيدرالية لمتعميم والبحث  التكنولوجية من
في العام ألف يورو  (..6) من الجانب األلماني، واتفق الجانبان عمى تخصيص مبمغ

تبعا يتم زيادة تمويل الصندوق ، كما مشروعا مشتركا 18وقد قام المشروع بتمويل  ،لمصندوق
الدعم الفني لمصندوق منذ تقوم مؤسسة البحث األلمانية بتقديم ، و لعدد األبحاث الممولة

قام الصندوق بعقد ورشة  عة وتقييم المشروعات البحثية، وقدخاصة في مجال متابإنشائو 
ىدفت إلى اإلعالن عن بدء المشروعات البحثية الممولة  .2.1في القاىرة في يناير عمل 

وتشجيع مشاركة الصناعة في تقديم أبحاث مشتركة مع الجيات األكاديمية،  ،من الصندوق
دوق بعروض تقديمية حول وقد قام كافة الباحثون الذين تمقوا تمويل من خالل ىذا الصن

  (610مشروعاتيم)
مً أدل لشزانة بني صيدوم العلوو والتينية التهيولودية واملعَد الفزىسي للبحوخ اتفام ا(3

مميون يورو في العام  (108)، ويوفر ىذا البرنامج المشترك 9..2عقد في أبريل  التينية،
تدفع مناصفة بين الجانبين لتمويل األنشطة المشتركة لمعمماء المصريين والفرنسيين، وتم 

، حيث يدعم .2.1األولى لمتقدم بالمقترحات البحثية في مايو اإلعالن عن الدورة 
المشروعات البحثية لفرق البحث المصرية الفرنسية المشتركة وكراسي التميز ومنح تبادل 

بمغ راسي التميز، حيث زيارات الباحثين من أجل دعم إعداد مشاريع بحثية أو لدعم آلية ك
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% 52مميون جنيو تم توجيو  (..2) 9..8/2..2إجمالي ما أنفقو الصندوق خالل عام 
 0(62)% إلى برامج بناء القدرات39حثية ومنيا لممشروعات الب

 بل ،البحوث تمويل في كبير دور ليا أصبحوالتي  :والتهيولوديا العلني البحح نادمييةأ(4
، حيث يوجو نصف تمويل األكاديمية وتسويقيا المشروعات التطبيقية تمويل في وتخصصت
% لمنح بناء القدرات البشرية في مجال العموم 17ت القومية التطبيقية ولممشروعا

% من التمويل 15مشروعات التخرج ومنح الدكتوراه والماجستير و :والتكنولوجيا واالبتكار مثل
ومن الجيات المستفيدة من  ،% لربط البحث العممي بالصناعة12لبحوث التنمية اإلقميمية و

ميمية وجامعة زويل ومركز البحوث الزراعية ومعيد بحوث التمويل بعض الكميات اإلق
 0(63الفمزات)

 كل طموحات تمبيتمول مشروعات  التيو  :العالي التعليه ووسارة العلني البحح وسارة(5
 تغطي كل أنواع المشروعات البحثية0و  الباحثين

 RDI Research, Development &Innovationبزىامج البحوخ والتينية واالبتهار (6

programme: 4ولمدة  7..2عام  بدأوربي رك بين مصر واالتحاد اال وىو برنامج مشت 
وتركزت أىدافو في توفير الدعم المادي  وربي،( مميون يورو من االتحاد اال 11سنوات بتمويل)

 ات بيدف نشر طرق تمويلالتصال بين اساتذة الجامعنشاء شبكة لوا   ،مبحوث التطبيقيةل
تحسين المناخ العام التقييم لمبحث العممي في مصر مع يجاد نوع من وكذلك إ ،ميالبحث العم

ونتيجة لنجاح البرنامج ربع سنوات، مشروع خالل األ  (57)نامج مول البر وقد  ،لبيئة االبتكار
عمي مرحمتين  2.11مميون يورو في عام  (.2) ـقام االتحاد االوربي بتجديد التمويل لو ب

الفضاء  –النانو تكنولوجي –الصناعات التحويمية  –الغذاء –الزراعة  – في مجاالت )المياه
تكنولوجيا  –الصحة  –المواصالت  –البيئة–التعميم –الطاقو  –واالستشعار عن بعد 

 ، وفي المرحمة األولى عمل برنامج البحوث من خالل:(64الكيمياء الحيوية() –المعمومات 
والدي ييدف لزيادة الوعي بثقافة االبتكار : (EEIFالصندوق المصري األوربي لالبتكار) -

وتشجيع التعاون المثمر بين المجتمعين العممي والصناعي في إجراء األبحاث التطبيقية التي 
تقوم عمى أفكار مبتكرة لالرتقاء بجودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتيا عمى المنافسة من 

ى نصف مميون يورو من إجمالي ميزانية خالل تقديم منح لممشروعات التنافسية بحد أقص
مميون يورو(، وقد استطاع الصندوق خالل فترة وجيزة من زيادة الوعي  608الصندوق )
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مقترح في مختمف المجاالت من  (719) ي ظير بوضوح من خالل تمقيوالذ بأىمية االبتكار
لتي تنص عمى خالل الدعوات المختمفة لمتقدم بمشروعات بحثية، وأسيمت قواعد الصندوق ا

أن يتقدم بالمقترحات ائتالف مكون من جية بحثية وجية صناعية إلى تعزيز التعاون بين 
القطاعين وتوجيو البحث العممي لتمبية احتياجات الصناعة المصرية من االبتكار، وقد شممت 

اء مات ودعم االبتكارات والصحة والغذالمشروعات الممولة عدة مجاالت منيا تكنولوجيا المعمو 
عادة تدوير يع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وا  ومنيا تصن ،والطاقة والبيئة والتعميم والفضاء

 وربية إلى مصر، كما ساىمقش األرز، كما ساعد الصندوق عمى نقل الخبرات والتكنولوجيا األ 
أغمب  تفي تنظيم ورش عمل لمتعريف بأفضل الطرق لتسويق نتائج البحث العممي، وقدم

لمرحمة األولى التقارير النيائية من خالل إنتاج المخرج النيائي لممشروع مشروعات ا
 (0 65وتسويقو إما في شكل براءة اختراع أو منتج)

والتي تسعى من خالل النشر والتوجيو الفعال لممعمومات : شبكة البحوث والتنمية واالبتكار-
دة المركزية لشبكة البحوث ومن خالل الوح ،لفتح قنوات تعاون مثمر مع الشركاء األوربيين

بتنظيم النطاق، كما قامت الوحدة والتنمية تم تأسيس وبناء قدرات لشبكة نقاط اتصال واسعة 
من  (FP7) البرنامج اإلطاري األوربي السابعورش عمل لتعزيز مشاركة الباحثين في  (9)

دارة كتابة مقترحات بحثية  ، ودعم مشاركة نلك من خالل خبراء أوربييوتقييم المشاريع وذوا 
 الباحثين الجادين في مؤتمرات تيدف لزيادة التعريف باألنشطة والقدرات البحثية المصرية0

الصندوق جيوده إليجاد حمول لممشكالت التي تعاني منيا المرحمة الثانية كثف  وفي 
مميون يورو من  (.92)بمبمغ  ، حيث مول مشروعاتمصر سواء كانت زراعية أو صناعية

ضافة لمشروعات نشر ثقافة االبتكار والعموم بطريقة لدعم المشروعات باإل األوربي،االتحاد 
تنافسية، أما في شبكة البحوث يقوم البرنامج بدعم ومتابعة نقاط االتصال في الجامعات 
الحكومية والخاصة والمراكز البحثية بمختمف الوزارات والصناعة وتقديم الدعم الفني لمباحثين 

التنافسية، أما المكون الثالث فيتضمن دعم مراكز التميز وتطوير خطط عمل  لزيادة قدرتيم
 (660إلنشاء مراكز تميز بمكونات عممية وبحثية وتكنولوجية)

والذي يقوم بتمويل مشروعات  برنامج التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بالتعميم العالي: (7
لبرامج األكاديمية وتأىيميا لإلعتماد تنافسية في ثالث مجاالت تتمثل في مشروع تطوير ا

شروع تطوير نظم تقويم الطالب ومشروع إعتماد المعامل بمؤسسات التعميم العالي وم
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متحانات وذلك في إطار دعم مؤسسات التعميم العالي لتطوير نظم العمل بيا ورفع القدرة واإل
شارك المؤسسة التعميمية المؤسسية وضمان الجودة وتأىمييا لالعتماد، ويشترط البرنامج أن ت

% من التمويل، كما يجب أن يراعي تمثيل المستويات الوظيفية لكل .4بنسبة ال تقل عن 
في المجموعة العاممة في المشروع من مدرسين وأساتذة مساعدين فئات ىيئة التدريس 

 0(67)وأساتذة
مساعدة إلى تقديم الالذي ييدف و  :(HEEPF)تطوير التعميم العالي صندوق مشروع (8

تطوير  اتوالدعم المالي لممشروعات التي تبنتيا وزارة التعميم العالي والمتمثمة في مشروع
في دعم البرامج التي و وقد حصر صندوق برنامج تطوير التعميم العالي مجاالت ،التعميم العالي

فسية تحقق دعم جودة وكفاءة التعميم العالي واالرتقاء بنوعيتو من خالل تمويل مشروعات تنا
تتقدم بيا وحدات ومؤسسات التعميم العالي الحكومية في إطار أولويات خطط التطوير 

  0(68) االستراتيجية
ت بدأتطوير التعميم العالي والتي صندوق من أوائل مشروعات استراتيجية اليعتبر كما 

يعمل الصندوق وفق آليات تتسم بالشفافية فى تمويل ودعم ومتابعة تنفيذ و  ،2..2 عام
إيجاد ومن ثم ييدف الصندوق إلى  ،وتقييم أداء وضمان استمرارية المشروعات التنافسية

كأحد المقومات اليامة  وأعضاء ىيئة التدريسافسية بين المؤسسات األكاديمية بيئة تن
تدعيم اإلمكانات األكاديمية مؤسسات التعميم العالى فى مصر، و لتطوير وتحسين جودة 

ة الدراسية طبقًا لممعايير العالمية والمحمي يابرامجك المؤسسات بتطوير والمادية لتمواإلدارية 
، وتدريب أعضاء ب لموصول إلى المعايير العالميةتقويم الطالو  وتحسين جودة التعميم والتعمم،

دعم التعاون بين الجامعة و  ،ىيئة التدريس ومعاونييم عمى تأدية واجباتيم التعميمية والبحثية
يد من خدماتيا بما يساعد عمى إعداد خريج جامعة قادر عمى تمبية والمجتمع المستف

فمجاالت ، ومن ثم احتياجات سوق العمل ومؤىل لممنافسة عمى المستوى اإلقميمى والعالمى
، وتطوير المناىج المشروعات التي يموليا الصندوق تتمثل في مجاالت دعم وتحسين الجودة

الزمة لتطوير البرامج األكاديمية، واستخدام أحدث والمقررات، وشراء األجيزة والمعدات ال
 ،ظم إدارة الجودة الشاممة، وأيضا استخدام ناليب التعمم فى الجامعات المصريةالتقنيات وأس

كما يمول الصندوق المشروعات التى تندرج أىدافيا وأنشطتيا فى المحور األكاديمى، ومحور 
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اإلدارى ومجال التنمية  األعمال والمحورالتعاون مع الجيات غير األكاديمية مثل قطاع 
 (690اإلدارية)
: مشروعات صغيرة بتكمفة أقل من خمسين ألف تصنيف ىذه المشروعات إلى وقد تم 

ومائة ألف عات متوسطة بتكمفة بين خمسين مشرو  -( شيراً 12)  ر أمريكى وتمتد حتىدوال 
ومائة وخمسين ة ما بين مائة ات كبيرة بتكمفمشروع -( شيرًا 18ر أمريكى وتمتد حتى )دوال 

(  158تمويل عدد )  ( شيرًا، وقد استطاع الصندوق24الر أمريكى وتمتد حتى )ألف دو 
( مشروع مقترح تم التقدم بيا لممنافسة عمى طمب التمويل فى  563مشروعا من أصل ) 

( كمية من .9( فى عدد )7..2مارس  – 3..2أربع دورات بالمرحمة األولى ) مارس 
( مميون دوالر  ...1308840.960الجامعات المصرية بإجمالى تمويل قدره )  كميات
تغطى معظم المشروعات الخمسة والعشرين قبول وتمويل المشروعات التى تم حيث  ،أمريكى

يقوم الصندوق بالمتابعة من ، كما العالى فى مصر تطوير التعميم التى أوصى بيا مؤتمر
 Impact Assessment and Trace Studiesخالل دراسات قياس األثر والتتبع 

( بالتعاقد عمى  PMUتعتبر جزءًا من التقييم الكمى، وقامت وحدة إدارة المشروعات ) والتي  
عمل مسح لعينات من الطمبة واألساتذة لمحصول عمى معمومات عن نواحى متعددة من 

 0(.7)تأثيرات المشروع 
البرنامج األوربي السابع لممشاريع  ومنيات: كما يتم التمويل دوليا من خالل عدة ىيئا(9

لنياية  7..2البحثية والتنمية التكنولوجية والممول من االتحاد األوربي في الفترة من 
األفكار الخالقة والبحث العممي المتميز  ذات ، والذي يمول المشروعات البحثية2.13
مانية األلمانية لمتبادل العممي الييئة األل ياومنميون يورو، م (705)ة تقدر بحوالي بميزاني

ومشاريع البحوث العممية والبرنامج  ،طويمة األجلقصيرة و تقدم منح بحثية التي بالقاىرة و 
المصري األلماني لدعم البحوث، كما أن ىناك ىيئة فولبرايت األمريكية بالقاىرة والتي تقدم 

ت لمعمماء المصريين إلجراء برنامج فولبرايء المصريين وتشمل برامج عديدة لمطالب والعمما
 0(71)شيور 9-3مريكية بمدة تتراوح من أبحاث ما بعد الدكتوراه في الجامعات األ

ويقدم منح لمشروعات بحثية طويمة األجل تتراوح من  :صندوق دعم البحوث بالجامعة(.1
عمى أساس تنافسي وطبقا ألولويات البحث العممي  يايتم االختيار من بينعام لعامين 

وذلك بعد تقديم خطة بحثية طبقا لنموذج التقدم لممشاريع البحثية باإلدارة العامة  ،لجامعةبا
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 وق الوقف الخيري بجامعة المنصورة،، ومن أمثمة ىذا الصندوق صندلمدراسات العميا والبحوث
وىو خاص بتمويل المشروعات البحثية ذات الطبيعة التطبيقية في الجامعة وىو الجديد من 

أنشأت ما ، كما مصر مقتضية بالجامعات المتقدمة ليوفر متطمبات البحث العممينوعو في 
(، 72) يسمى بحوافز النشر العممي لمنح الباحثين الذين ينشرون أبحاثيم في مجالت عممية

والذي أنشيء في  جامعة الفيوموكذلك وحدة دعم وتمويل المشروعات البحثية ب
3./6/2.160  

منحة بحثية توفر الدعم المالي  منيامة، فتأخذ عدة صور أما عن صور الدعم المقد 
منحة بحثية و  ويمكن أن تقدم لألفراد والمؤسسات،لتغطية ميزانية المشروع البحثي بشكل كامل 

منح بحثية لتغطية مرحمة من المشروع وفي ضوء و  ة جزء من ميزانية المشروع البحثي،لتغطي
التجييزات التي  لتغطيةومنحة بحثية  ل األخرى،ألولى يمكن تمويل المراحنتائج المرحمة ا
شروع في تغطية منحة لتغطية ميزانية المشروع شريطة اسيام صاحب المو  يتطمبيا المشروع،

عداد المشروع البحثي وفقا لنماذج  نسبة من الميزانية، عمى أن يتم تحديد جية التمويل وا 
  (730) المؤسسةمؤسسة التمويل ثم إعداد الوثائق المطموبة من 

أن الدعم المالي لممشروعات البحثية في الجامعات يتم من خالل العرض السابق يالحظ و  
بين مصر وأطراف من االتحاد األوبي، ونادرا ما يتم دعم بحثي من قبل الواليات المتحدة 

من أوربا يتم لمشروعات تقوم بيا مؤسسات  ، وجدير بالذكر أن الدعم الذي يقدماألمريكية
عمى منح فولبرايت، لواليات المتحدة األمريكية فيركز ات بينما الدعم المقدم من اكالجامع

ومعظميا يركز عمى برامج لمباحثين فيما بعد الدكتوراه وفي الجامعات األمريكية، ولذا يمكن 
القول بأن ىدف الدعم من أوربا ىو ىدف تنموي بينما اليدف من الدعم األمريكي في الغالب 

 العقول0   يكون الستقطاب
 دور املشزوعات البحجية التيافسية يف تطويز التعليه اجلامعي وتينية اجملتنع:-8

سبق أن أوضحت الدراسة أن المشروعات البحثية التنافسية ىي في األساس  
مشروعات بحثية تعتمد عمى األسموب العممي والمنيجية العممية، غير أنيا البد أن تتسم 

ئج المتوقع حدوثيا والفوائد التي تعود عمى الجامعة حديد النتاجدية واإلبتكارية مع تبال
، وكمما كانت النتائج قابمة لمتطبيق كمما استطاع المشروع المنافسة مع منيا والمجتمع

يمكن  في حالة محدودية التمويل، ومن ثمالمشروعات األخرى والفوز بالتمويل المحدد خاصة 
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المشروعات البحثية التنافسية في تطوير التعميم يا تحديد أىم األدوار التي يمكن أن تؤدي
 :أنيا في جامعي المصرىال

توجو مباشرة لحل مشكالت  فهي ثم ومن ميدانية، تتضمن خدماتتطبيقية مشروعات   -
الجامعة أو المجتمع المحمي، من خالل تجديدات وابتكارات تقضي عمى ىذه 

 .ن الجامعة ومؤسسات المجتمعالمشكالت وتؤدي بالتالي إلى توثيق العالقات بي
رفع الطاقة اإلنتاجية لمؤسسات القطاع المدني بما يدعم مواردىا المالية ويؤمن ليا ت -

 مصادر تمويل إضافية0
عادة إصالحيا  - تساعد عمى تحسين كفاءة نظم تعميم الجامعات الحكومية، وا 

قدم فى وىيكمتيا، ومن ثم تحسين قدرتيا التنافسية وحصوليا عمى ترتيب مت
التصنيفات الدولية، خاصة وأن الجامعات الحكومية لم تعد المحتكر الوحيد لتقديم 

امعات التعميم الجامعى ولكن تنافسيا جامعات خاصة وأجنبية وجامعات إفتراضية وج
ة تقديم الخدمات التعميميالمصدر الوحيد ل فعندما تشعر الجامعة بأنيا عالمية،
طوير أنشطتيا وبرامجيا من أجل مسايرة مستجدات عن تجديد وتتكاسمت  والبحثية

ر فى المين والتخصصات ما يصاحبو من تطو و  ،العصر من تقدم عممى وتكنولوجى
حتياجات الطالب باستمرار وتغير مطالب سوق العمل، أما ثقافة التنافس وتغير ا

تشجع الجميع عمى التطوير والتجديد والتحرك تجاه التحسين المستمر، وتطوير ف
دراتيا التنافسية لمحفاظ عمى كوادرىا البشرية وخفض ىجرة العقول المحمية، ق

بيا من بحث طالع عمى مناىج الجامعات المتقدمة وما يجرى ت لالومساعدة الجامعا
 0(74ة)عممى وأسموب إدار 

تكسب الجامعة سمعة عممية متقدمة، حيث أن إجراء األبحاث التطبيقية اليادفة ذات  -
ة بالمجتمع يكسب الجامعات مصداقية محمية ودولية، كما يستفيد الصمة المباشر 

القطاع الصناعي في تعرف اتجاىات األبحاث ونتائجيا، مع إمكانية استخدام ما 
يتوافر بالجامعات من معامـل تجريبية، كذلك سرعة تفاعل الجامعات مع شركات 

ية البتكار منتج جديد القطاع الصناعي واالستجابة لكيفية تطبيق ونقل النتائج العمم
بأقل التكاليف، كما سيؤدي ىذا التعاون عمى المدى البعيد إلى تقميل االعتماد عمى 
التقنية األجنبية المستوردة، وبالتالي تقميل النفقات وارتفاع المردود االقتصادي 
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لمقطاع الخاص، ويعتبر مجال البحوث التطبيقية ذات الصبغة التقنية من أىم أوجـو 
ن بين الجامعات والقطاعات الصناعية، إضـافة إلى األبحاث الخاصـة بسـموك التعاو

 (750العاممين أو المشكالت اإلدارية أو التحويمية أو التسويقية)
تعتمد عمى أسموب العمل الجماعي والبحث ضمن فريق، وبيذا تعالج ثغرة خطيرة في  -

يحكم العالقات بمنظومة ثقافة الحرم الجامعي، حيث أن التنافس الفردي ىو الذي 
التعميم العالي، فالطالب يمتحق بالجامعة بالتنافس مع زمالئو وحصولو عمى التقدير 
األعمى، كذلك في أسموب دراسة الماجستير والدكتوراه والذي يعتمد عمى جيده 
ن كان بإشراف أساتذة، إال أن المشروعات البحثية التنافسية من أىم  الفردي وا 

فريق متعاون، ومن ثم فإن انضمام الباحثين في  ن يعمل عمييامقومات نجاحيا أ
فرق بحثية لعمل مشروعات يغير بال شك من قيميم ويرسخ لدييم قيم التعاون 

 والبحث المشترك0    
تعتمد المنيجية العممية، ومن ثم فيي تساعد عمى تحول الجامعة من مجرد مدرسة  -

نماء المعرفة  تعممية لعموم ومعارف ينتجيا اآلخرون إلى مركزا لإلبداع العممي وا 
ثرائيا ونشرىا والسعي لتوظيفيا لحل المشكالت المختمفة التي يواجييا  وا 

 (760المجتمع)
 يالمشروعاتتضع كل جامعة خطة  فعندماتعد أحد عوامل التقدم العممي والتنمية،  -

ية لخدمة البيئة التنسيق والتعاون بين أقساميا العممية، وبحيث تكون األولو بالبحثية 
يجاد كما التي توجد بيا الجامعة،  تتضمن المشكالت التي تعترض سبل التنمية وا 

الحمول المناسبة ليا من خالل عالقات شراكة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية 
 واالجتماعية الموجودة في المجتمع0 

م مالى يمكن من تمثل روح البحث العممى، حيث أنيا الممجأ الوحيد لمحصول عمى دع -
خاللة إجراء أبحاث عممية عمى أعمى مستوى، كما يمكن نشرىا فى دوريات عممية 
دولية، كما تساعد عمى رفع ترتيب الجامعة محميًا وعالميًا، وتمثل فرصة كبيرة 
لمباحث أن يمارس القيادة الحقيقة من خالل إدارتة وقيادتة لفريق العمل، وكذلك توفر 

 (770ب من الباحثين)فرص عمل لجيل الشبا
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تشجع القيام بأبحاث ومشروعات تجمع بين تخصصات عممية متباينة متعددة  -
 ومشتركة بين أكثر من تخصص0    

في  التى يعانى منيا المجتمع، خاصةالممحة والضاغطة  تكالتساىم في حل المش -
عات مجاالت الطاقة والمياه والصحة والسكان والزراعة والغذاء والبيئة والصنا

ة اإلستراتجية والرأسمالية، كما تتناول قضايا التعميم واألمن القومي، والتنمية البشري
يا الرقمية والتجارة والسياحة، ومستقبل التكنولوجالمستدامة والمالية واإلدارية 

ويعطى ىذا المسار أولوية كبيرة لمبحوث األساسية والمستقبمية  اإللكترونية،
ينية والمتداخمة مثل النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى واالجتماعية والعموم الب

والمعموماتية، وذلك بيدف بناء قاعدة عممية قوية قادرة عمى إنتاج المعرفة وتحسين 
ترتيب مصر العممي الدولي وكذلك تمكين منظومة البحث العممي المصرية من المحاق 

ن الغاية والمستقبمية، أي أ البينية والمتداخمة بالثورات العممية المتالحقة في العموم
اإلستراتيجية ليذا المسار تركز عمي دعم البحوث والتطوير واالبتكار ومشروعات نقل 

 0(78)وتطوير التكنولوجيا
لصالح  ياقيفي دوريات عالمية وتسو تمتزم بنشر ما قد يسفر عنيا من مخرجات  -

ات التي تمت في المستفيد النيائي، وقد يفسر ذلك أن كل االختراعات واالكتشاف
سية أو ممولة من القرن العشرين حتى اآلن معظميا كان من نتاج مشروعات تناف

 (790)شركات أو مصانع
نظرا ألن الجامعات تعتبر  مشروعات بحثية لصالح قطاعات المجتمع المختمفةقدم ت -

، فمثال الياتف المحمول نوكيا ىو في األساس مشروع لجامعة فنمندية، بيوت خبرة
إلى دى ما يؤ ض الجامعات مثل ىارفارد تقوم بتنفيذ أبحاث لمبحرية األمريكية، بوبع

وبالتالي زيادة تمويل األبحاث،  مئات الماليين من الدوالرات إلى خزانة الجامعة إدخال
  0(.8)األمر الذي يزيد من جودة األبحاث والتجديد واالبتكار

روعات البحثية التنافسية يسيم في وباإلضافة لألدوار السابقة فإن التوسع في المش 
تطوير الفمسفة التي تعمل وفقا ليا الجامعات المصرية، والتي عانت من غمبة الطابع النمطي 
ليا مما أدى إلى تشابو الكميات المتناظرة بين الجامعات، كذلك تشابو األقسام العممية والبرامج 

ام بتطبيق ىذه المشروعات سيزيد من التعميمية بين الكميات المتناظرة، ومن ثم فإن االىتم
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قدرات الجامعة التنافسية كما يشجع عمى الخمق واإلبتكار لضمان التنافسية والحصول عمى 
مصادر تمويل إضافية، ومن ثم تطوير الجامعة لتتحول من نمط الجامعة التقميدي لنمط 

 الجامعة البحثية المنتجة0 
نافسية عمى تغيير مفيوم الجامعة يساعد تطبيق المشروعات البحثية التكذلك  

بحيث تؤدي وظيفة  وأدوارىا، فبداًل من مفيوم الجامعة المنعزلة وتجاور وظائفيا وأدوارىا،
ن ىذه المشروعات تساعد نأي عن خدمة المجتمع، فإالتعميم بمنأى عن البحث العممي بم

ل عن الوظيفة عمى تداخل ىذه األدوار، فكل وظيفة ال تعبر عن جيود مستقمة تتم بمعز
األخرى، بل توجد صمة وثيقة بينيم، فالعممية التعميمية تعد مجااًل خصبًا إلثراء البحث العممي، 
بينما ييدف البحث العممي إلى تحسين العممية التعميمية من ناحية ويسعى إلى اإلسيام في 

معة في تطرح مفيوم الجاومن ثم فيي  ،(81)تنمية المجتمع وحل مشكالتو من ناحية أخرى
ميع جوانبيا مشاركة فعالة في التنمية بج، حيث تشارك ىذه المشروعات تنمية المجتمع

التي  تكالا تساعد عمى إيجاد الحمول لممشوالصناعية والزراعية، كما أني المختمفة االقتصادية
صانعوا القرار  اخبرة يستمد منيتحول الجامعات لبيوت ومن ثم ، نتاجيةتواجييا القطاعات اإل 

 0لحل المشكالتالالزمة معموماتيم ال
كما تساعد ىذه المشروعات عمى تحول أداء الجامعة من إطار األداء التقميدي إلى  

األداء القائم عمى تحقيق معطيات وقيم التقدم، ذلك األداء المخطط الذي يستيدف تنمية 
في ظل  تاع العممي لمقابمة احتياجات المؤسسمعارف وميارات الطالب وربطيم بالواق

باإلضافة إلى دعم وتحسين العالقات بين  ،االقتصاد العالمي الجديد القائم عمى المعرفة
الجامعات والقطاع الصناعي بما يحقق التقدم ليذا القطاع والفائدة المادية والعممية لمجامعات، 

أدى وكمما زادت درجة االبتكار في ىذه المشروعات واستغالل المعرفة أفضل استغالل، كمما 
ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية لدى الجامعة، ومن ثم عمى الجامعات المصرية التوسع في 
تطبيق ىذه المشروعات خاصة وأنيا تعاني ضعفا في قدرتيا التنافسية، بسبب ضعف قدرتيا 

 (820)تى المجاالت البحثية واألكاديميةعمى التكيف مع االتجاىات العالمية في ش
 الفيوو جبامعة التيافسية يةالبحج املشزوعات-3

في إطار حرص جامعة الفيوم لالنفتاح عمى العالم الخارجي، ورغبة في مسايرة 
التطور العممي المذىل في كافة المجاالت العممية إضافة إلى توفير الموارد البحثية كان سعي 
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ريس والييئة قطاع الدراسات العميا والبحوث بالجامعة إلى تدريب العديد من أعضاء ىيئة التد
المعاونة بالجامعة وتشجيعيم عمى التقدم لمحصول عمى بعض مشروعات التمويل سواء 
المحمية أو الدولية، وذلك من خالل وحدة إدارة المشروعات والتي تيدف إلى توفير الدعم 
ومتابعة التنفيذ وتقييم األداء لمشروعات تطوير التعميم بالجامعة، واإلعالن والنشر عن 

مويل المشروعات المختمفة، وتقديم التدريب عمى كتابة مقترحات المشروعات، مصادر ت
وتيسير فتح قنوات االتصال الفعالة بين الجامعة والييئات العممية والجيات الممولة ذات 

 (830(العالقة بمشروعات تطوير التعميم العالي محميا ودوليا
يمانا من الجامعة بأن منظومة البحث العممي ىي قاط رة التنمية في أي مجتمع، وا 

يمانا منيا بدور كمياتيا في النيوض بالمجتمع بكافة أركانو، واستمرارا لمنيج الجامعة بدعم  وا 
الباحثين من أبنائيا في مشروعاتيم البحثية في كافة التخصصات، تبنى قطاع الدراسات العميا 

ية التنافسية بناًء عمى والبحوث بجامعة الفيوم إنشاء وحدة دعم وتمويل المشروعات البحث
اقتراح نائب رئيس الجامعة وموافقة رئيس الجامعة، حيث صدر قرار بالموافقة عمى إنشائيا 

، حيث تتمثل رؤية الوحدة في 3/2.16/.3( بتاريخ 118بجمسة مجمس الجامعة رقم)
لمجتمع االرتقاء بالبحث العممي وربطو بالتكنولوجيا الحديثة والصناعة ليكون القاطرة لخدمة ا

وتنمية البيئة، أما الرسالة فتتضمن تقديم خدمات بحثية لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء 
ىيئة التدريس والييئة المعاونة لرفع مستوى البحث العممي ليسيم في حل المشكالت 
المجتمعية المحمية واإلقميمية، عمى أن تمتزم مشروعات البحوث بالقواعد األخالقية والقانونية 

صة بالبحث العممي وفقا لمميثاق األخالقي لمجامعة، حيث يتم توضيح أوجو النفع من الخا
عائد البحث عمى المجتمع وأن يكون ذو قيمة عممية محددة، والمدة الزمنية لممشروع من عام 

 (840إلى عامين طبقا لطبيعة المشروع)
ممية واألدبية وتقوم الجامعة بدعم وتمويل المشروعات والبحوث في كافة العموم الع

واالجتماعية، حيث يشمل الدعم مشروعات قطاع العموم األساسية والطبية واليندسية بتكمفة 
قيمتيا أربعون ألف جنيو لكل مشروع، ومشروعات قطاع العموم التربوية واالجتماعية 
واإلنسانية بتكمفة قيمتيا عشرون ألف جنيو، كما يتم تمويل المشروع المشترك بين عدد من 

كميات ) ال يقل عن ثالث كميات( بقيمة تمويل ستون ألف جنييا إلجمالي المشروع، وعمى ال
% من القيمة الكمية لمتمويل .2أن ال تزيد المكافآت المادية لمفريق البحثي في المشروع عن 
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تصرف بنياية المشروع وبعد النشر الدولي لنتائج البحث، ويتم تحكيم المقترحات البحثية من 
محكمين( استنادا عمى معايير واضحة ومحددة  3)ة تشكل من الخبراء والمتخصصينلجنخالل 

تحددىا الوحدة عن طريق استمارة تحكيم تحتوى عمى المعايير، ويتم وضع درجة أمام كل 
درجة ويتم بموجبيا ترتيب المشروعات الفائزة عمى أساس  ..1معيار، والدرجات النيائية 

ويل المطموب، ويتم اإلعالن عن الفائزين بالمشروعات بعد ىذه الدرجات لمحصول عمى التم
االنتياء من التحكيم، واعتماد النتيجة من مجمس الجامعة وذلك في احتفالية عيد العمم 
السنوية التي تنظميا الجامعة، وقد قامت الجامعة باإلعالن عن أول مسابقة لمتقدم 

 (850)5/2/2.17حتى  5/12/2.16بالمشروعات اعتبارا من 
ومن ثم فالجامعة تسعى لتشجيع الباحثين وأعضاء ىيئة التدريس عمى التقدم 
بمشروعات بحثية تنافسية لييئات مختمفة سواء أكانت محمية أم دولية، لتطوير نفسيا وحل 
مشكالتيا ومشكالت مجتمعيا المحمي، مع رفع تصنيفيا عالميا، ولقد نجحت الجامعة في 

يع البحثية التنافسية الممولة محميا ودوليا، ويوضح الجدول الحصول عمى العديد من المشار 
 التالي بيان بالمشروعات البحثية التي حصمت عمييا جامعة الفيوم وكمياتيا المختمفة0

ممحوظة: لقد وجدت الباحثتان صعوبة كبيرة في الحصول عمى قائمة بالمشروعات البحثية 
ال تتوافر قاعدة بيانات بيذه المشروعات،  التنافسية التي حصمت عمييا جامعة الفيوم، حيث

(، باإلضافة إلى مخاطبة 86لذا قامت الباحثتان بالرجوع إلى الخطة البحثية لمجامعة)
المسئولين عن ىذه المشروعات بكميات الجامعة المختمفة، ومديري وحدة إدارة المشروعات 

 السابقين0
 (1عذٔل )

 ؼخ انفٕٛولبئًخ ثبنًشزٔػبد انجؾضٛخ انزُبفظٛخ ثغبي

 انًشزٔػبد انًشزٔػبد

Environmental and Supply Chain 

Management for the Energy, Water 

and Food Nexus – the basis for 

Sustainable Development” 

(EnviChain) 

Excellence in Nano science Education 

for the MENA Region 

Industrial Engineering and 

Management Sciences: New 

Postgraduate Programs 

Establish a new joint master degree in 

biotechnology applied to agri-science, 

environment and pharmacology 

Solar Energy System Design Using 

Advanced Learning Aids (Soleda) 

Education for Sustainable Development 

beyond the Campus 

Leadership in Higher Education Surface and Interface Engineering of 
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Management Integrated Systems” (SURSYS) 

Development of a postgraduate 

program in Integrated Water 

Technologies (IWaTec) for Egyptian 

Students 

Water Management and Sustainability 

from a Cultural and Social Perspective 

– a Dialogue between Germany, Iran, 

Egypt and Indonesia” 

(SusWaDialogue) 

Flow by Flow EU-Egypt Bridge 

Building FFEEBB2 

Flow by Flow EU-Egypt Bridge 

Building FFEEBB 

انؾزف انٛذّٔٚ انززاصّٛ فٗ يظز  رٕصٛك ٔرظٕٚك

انًشزٔع ثبنزؼبٌٔ يغ لظى انززاس ثغبيؼخ  انٕططٗ

 اٚذرْبو االَغهٛشٚخ

 يؼًم اإلَشبءاد ٔخٕاص يمبٔيخ انًٕاد

 يؼًم يٛكبَٛكب انززثخ ٔاألطبطبد ُْذطخ انطزق ٔانًزٔر

طظبد يشزٔع دػى ٔرطٕٚز انفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ ثًؤ انًزكش االنكززَٔٙ نهمٛبص ٔانزمٕٚى

 انزؼهٛى انؼبنٙ

 CIQAP انًؼًم انًزكش٘ نزؾهٛالد انززثخ ٔانًٛبِ ٔانُجبربد

 يؼًم رؾهٛم يهٕصبد انجٛئخ ٔانغذاء رزثٛخ انظًبٌ )أَشطخ ؽالثٛخ(

 يزؾف انززاس انًظز٘ األٔل ػجز انؼظٕر اإلرشبد انظٛبؽٙ انجٛئٙ

يشزٔع يزكش ؽالثٙ إػاليٙ )عؾٕرٙ( ثكهٛخ 

 انظٛبؽخ ٔانفُبدق

 زٔع إلؽٛبء انززاس انضمبفٙ ثكهٛخ انظٛبؽخ ٔانفُبدقيش

انًشزٔع االثزكبر٘ نذػى ٔرًُٛخ انًٓبراد انؼهًٛخ 

 ٔانًُٓٛخ

 يزكش انؾزف ٔانظُبػبد انززاصٛخ

إَشبء ٔؽذح انزٕػٛخ ٔانزشخٛض انًجكز نهؾًٗ 

 انزٔيبرٛشيٛخ ٔنًزع انزٔيبرٛشو ثبنمهت

 انًزكش اإلػاليٙ نهزضمٛف انظؾٙ

 Inkjet Printing of Electronic يشزٔع ؽالثٙ ضبق األخاللٙ )ؽالثٙ(يشزٔع انًٛ

Optoelectronic Devices 

Establishment of a Research Center on 

Membrance Science and Technology 

انًشزٔع انمٕيٙ نزطٕٚز إَزبط انذرح انزفٛؼخ نهؾجٕة 

 ثبنظؼٛذ

Establishment of a training Center for 

Undergraduate Students on Renewable 

Energy and Water desal nation 

technologies 

 يشزٔع رؾظٍٛ إَزبعٛخ انذرح انشبيٛخ ثًؾبفظخ انفٕٛو

يشزٔع رظًٛى ثزايظ يكبفؾخ يزكبيهخ نآلفبد انزٙ 

 رظٛت انمًؼ

يزٚكٛخ رلى يشزٔع رزاثؾ انغبيؼبد انًظزٚخ األ

 يغ عبيؼخ ػٍٛ شًض 233132

يشزٔع رمٛٛى ثؼغ أطُبف انفٕل انجهذ٘ ثبألراػٙ 

 انغذٚذح ثًؾبفظخ انفٕٛو

انجبؽش انزئٛظٙ نًشزٔع يجٛذاد انؾشبئش فٙ 

 ثًؾبفظخ انفٕٛو 364انًؾبطٛم انجظزبَٛخ رلى 

ػؼٕ انفزٚك انؼهًٙ نهؾًهخ انمٕيٛخ نهُٕٓع 

 ثًؾظٕل انمًؼ

خ نهُجبربد انطجٛخ ٔانؼطزٚخ رطٕٚز طهظهخ انمًٛ

 ثًشرػخ انكهٛخ

رمٛٛى فبػهٛخ يجٛذاد انفطزٚبد انًظزخذيخ فٙ يكبفؾخ  رؼشٚش يزكش انزًٛش نهًذارص انؾمهٛخ نهًشارػٍٛ

 انُذٔح انًزؤخزح فٙ يؾظٕل انطًبؽى ثًؾبفظخ انفٕٛو

رمٛٛى فبػهٛخ يجٛذاد انؾشبئش ػهٗ انًؾبطٛم 

ثُغز انظكز(  -انؾمهٛخ انشزٕٚخ انًخزهفخ )لًؼ

 ثًشرػخ انكهٛخ ثًؾبفظخ انفٕٛو 

رمٛٛى فبػهٛخ انًجٛذاد ػهٗ أكبرٔص انخؼز ثًؾبفظخ 

 ثُٙ طٕٚف

رمٛٛى فبػهٛخ انًجٛذاد انؾشزٚخ ػذ ٔرق انمطٍ ػهٗ 

 انطًبؽى ثًؾبفظخ انفٕٛو

انؾمهٛخ  رمٛٛى فبػهٛخ انًجٛذاد انؾشزٚخ ػهٗ انًؾبطٛم

 ٔانشزٕٚخ انًخزهفخ
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ٛذاد انؾشزٚخ ػهٗ انًؾبطٛم رمٛٛى فبػهٛخ انًج

 انجظزبَٛخ ٔانخؼز )انًٕانؼ( ثًؾبفظخ انفٕٛو

يشزٔع انجظًخ انٕراصٛخ نًُٛبرٕدا رؼمذ انغذٔر كآفخ 

 ْبيخ نهًؾبطٛم انؾمهٛخ ثًظز

يشزٔع رؼشٚش انمذراد انجؾضٛخ ٔانطبلبد انجشزٚخ يٍ 

خالل رؾذٚش األعٓشح ٔانًؼبيم ثٕؽذح انًُٛبرٕنٕعٙ 

 ٕٛٚخٔانزكُٕنٕعٛب انؾ

Integrated Water Technologies, 

IWaTec (2012-2015) in collaboration 

with the University of Duisburg-Essen, 

Germany 

 Inkjet Printing of Electronic and يشزٔع رٕطٛف ثؼغ فٛزٔطبد انطًبؽى

Optoelectronic Devices (2012-2015) in 

collaboration with University of 

California Berkeley 

Solar System Design Using Advanced 

Learning Aid, SOLEDA (2012-2016) in 

collaboration with partners from 

Egypt, UK, Spain, Germany, Italy and 

Greece. 

Surface and Interface Engineering of 

Integrated Systems, SURSYS” (2013-

2015) in collaboration with the 

University of Duisburg-Essen and 

Technical University of Darmstadt, 

Germany 

Water Management and Sustainability 

from a Cultural and Social 

prospective, SusWaDialogue (2013-

2015) in collaboration with partners 

from Egypt, Germany, Indonesia and 

Iran 

The First Egyptian-German Workshop 

on Sustainable Water Technologies, 

SusWaTec, Feb. 2012 in Cairo, in 

collaboration with the University of 

Duisburg-Essen, Germany 

Excellence in Nanoscience Education 

for the MENA Region, XNEM (2013-

2017) in collaboration with partners 

from Egypt, France, Spain, Germany, 

Sweden, Jordon, and Tunisia 

“Establishment of Training Center for 

Renewable Energy and Water 

Desalination, (2015-2017). 

Establishment of Research Center on 

Membrane Science and Technology 

(2015-1017). 

Environmental and Supply Chain 

Management for the Energy, Water 

and Food Nexus – the basis for 

Sustainable Development (EnviChain)” 

(2017-2018) 

Optimization of ultrafiltration 

membranes for the treatment of oil 

containing waste water (2017-2018 

Organization of an intensive course on 

renewable energy for Arab 

postgraduate students, Jan-Feb. 2017 at 

Fayoum University 

Organization of an intensive course on 

solar energy for Arab postgraduate 

students, Oct. 16-20th, 2017 at Fayoum 

University 

Organization of an intensive course on 

fabrication and characterization of 

electronic devices for Arab 

postgraduate students, Dec. 11-15th, 

2017 at Technical University of 

Dortmund, Germany 

 :يتضح من الجدول السابق
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العممية  تغطيتيا جميع كميات الجامعةيا و تنوع المشروعات البحثية وتنوع مجاالت  -
 0والنظرية

في الكميات العممية مثل: كميتي العموم  تركزت بدرجة كبيرة أن ىذه المشروعات قد  -
، كما أن ىذه المشروعات تغطي موضوعات حيوية ت النظريةوالزراعة عنيا في الكميا

 0مفةتخدم المحافظة بطبيعتيا الريفية كمشروعات مكافحة اآلفات المخت
في الكميات التي حصمت عمى االعتماد مثل كميتي العموم ىذه المشروعات تركزت   -

، والذي يعكس جدارة ىذه الكميات والسياحة والفنادق مقارنة بغيرىا من كميات الجامعة
 0في حصوليا عمى االعتماد بسعييا المتواصل لتجديد وتطوير نفسيا

زت في مجالي الطاقة والمياه وىي من أن ىناك الكثير من المشروعات التي ترك -
المجاالت الحيوية التي تعد من اليموم التي تعاني منيا مصر حاليا وتحاول باستمرار 

 التوصل لمقترحات وأفكار مبتكرة لتطوير ىذين المجالين0 
 الدراسة امليداىية-4

يا في ىذا المحور سوف تتناول الباحثتان أىداف الدراسة الميدانية، ووصف أدوات 
واإلجراءات التي تم اتباعيا في بناء األداة، كذلك إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية، وتحديد 
مجتمع الدراسة وعينتيا، وأساليب المعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات 

 اإلحصائية، وأخيرا نتائج الدراسة الميدانية0
تواجو المشروعات البحثية التنافسية من وجية  تعرف المعوقات التي ٍدف الدراسة امليداىية:

 نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيوم 0
تضمنت الدراسة تطبيق استبانتين أحدىما مفتوحة تضمنت سبع أسئمة،  أداة الدراسة:

واستبانة مقننة مقسمة لثالثة محاور، المحور األول يدور حول المعوقات التي تواجو 
( بندا، والمحور الثاني ويدور حول 12لمفوز بالمشروع وتضمن )الباحثين أثناء التقدم 

( بندا، 14المعوقات التي تواجو الباحثين أثناء تنفيذ المشروع البحثي التنافسي وتضمن )
( .1والمحور الثالث ويدور حول المعوقات التي تعيق استمرارية المشروع البحثي وتضمن )

 ((10بنود)ممحق رقم )
: قامت الباحثتان بإجراء مقابمة مع مجموعة من الخبراء في راسة امليداىيةإدزاءات تطبيل الد

مجال المشروعات البحثية التنافسية، حيث قامتا خالليا بتطبيق استبانة مفتوحة تضمنت 
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سبع أسئمة، لتعرف أىم الصعوبات التي واجييا الخبراء أثناء التقدم أو تنفيذ أو االنتياء من 
احثتان خالل المقابمة بتدوين استجابات الخبراء ومناقشتيم في بعض المشروع، حيث قامت الب

النقاط أو ما قد يتعذر فيمو من الجانبين، وبعد إجراء المقابالت قامت الباحثتان بتفريغ 
االستبانات وتدوين جميع االستجابات سواء أجمع عمييا الخبراء أم ال، ثم إعداد استبانة 

مى ثالث محاور، تم تطبيقيا عمى عينة من أعضاء ىيئة ( بندا مقسمة ع36مغمقة تضمنت )
التدريس بجامعة الفيوم، وقد روعي أن تكون العينة من الباحثين الذين فازوا بالمشروعات 

 بحثية التنافسية، ومن ثم مروا بخبرة التقدم وتنفيذ واستمرارية ىذه المشروعات0  ال
ميع أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تكون مجتمع الدراسة من ج جمتنع الدراسة وعييتَا:

( خبًيرا في مجال 15الفيوم، أما عينة الدراسة فتم تطبيق االستبانة المفتوحة عمى )
( عضو ىيئة 47المشروعات البحثية التنافسية، أما االستبانة المغمقة فتم تطبيقيا عمى )

غم تعددىا في تدريس، ويرجع صغر العينة إلى قمة عدد القائمين عمى ىذه المشروعات، فبر 
بعض الكميات ككمية العموم مثال إال أن القائم عمييا ىو عضو ىيئة تدريس واحد فقط وىكذا 

 الحال في باقي كميات الجامعة0
، 2تم حساب النسب المئوية لتكرارات استجابات العينة، وكا أساليب املعاجلة اإلحصائية:

 0 (SPSS)واختبار )ت( باستخدام برنامج 
لمتحقق من صدق أداة الدراسة قامت الباحثتان بعرض االستبانة  راسة وثباتَا:صدم أدوات الد

المقننة عمى محكمين من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية لتحكيميا من حيث وضوحيا، 
وسالمتيا المغوية، ومدى مالءمة محتواىا لما يراد قياسو، ومدى ارتباط عباراتيا بالمحور 

تطوير االستبانة وفقا آلراء المحكمين، ولمتحقق من ثبات أداة  الذي تنتمي إليو، وقد تم
الدراسة تم حساب معامل االرتباط بين استجابات الخبراء بعد تطبيق االستبانة عمييم ووجد أن 

 0(95معامل االرتباط وصل لـ)
 عزض اليتائج ومياقشتَا:

حور األول والذي يتناول ىذا المحور نتائج تطبيق االستبانة المغمقة، فبالنسبة لمم
يتناول المعوقات التي تواجو الباحثين أثناء التقدم لمفوز بالمشروع، يوضح الجدول التالي 

 استجابات العينة عمى بنود ىذا المحور والتي كانت كالتالي:
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 (2عذٔل )

 اطزغبثبد ػُٛخ انذراطخ ػهٗ انًؾٕر األٔل

 بنًشزٔع"انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ انجبؽضٍٛ أصُبء انزمذو نهفٕس ث "

انُظجخ  ثُٕد االطزجبَخ

 انًئٕٚخ
 انززرٛت انذالنخ 2كب

ػؼف انمذرح ػهٗ انجؾش ػٍ انًشبرٚغ 

 دٔنٛب(  -)يؾهٛب
72.77 23.22 3.31 13 

 3 3.31 33.77 21.22 ػؼف انمذرح ػهٗ رشكٛم فزق ػًم يزغبَظخ

 3 3.31 17.26 21.22 يب لذ ٚؾذس يٍ طزاػبد أصُبء ػهٗ انًشزٔع 

 11 3.35 13.11 62.72 انٓذف أيبو عًٛغ انًشبركٍٛػذو ٔػٕػ 

ػؼف انذافؼٛخ نهؼًم َظزا نؼؼف ػًبَبد 

 َغبػ انًشزٔع
74.47 24.13 3.31 

2 

ػؼف انذػى انًبد٘ ٔانًؼُٕٖ أصُبء انزمذو 

 نهًشزٔع 
26.21 37.11 3.31 

1 

ٚزطهت انزخطؾ نهًشزٔع لذرح ػبنٛخ ػهٗ 

 انزخٛم ٔاالثزكبر
23.33 21.37 3.31 

6 

ػؼف انخجزح فٙ يغبل ػًم انذراطخ انًبنٛخ 

 ٔيٕاسَخ انًشزٔع
23.25 21.15 3.31 

4 

 2 3.31 12.22 73.12 ػؼف انمذرح ػهٗ طٛبغخ انًشزٔع

لذ ال رشغغ انضمبفخ انظبئذح ػهٗ االْزًبو 

 ثبنجؾش ػٍ انًشزٔػبد ٔانزمذو نٓب 
25.11 33.33 3.31 

2 

 5 3.31 12.33 23.43 اخزٛبر أفزاد غٛز يؤْهٍٛ إدارٚب

ػؼف انمذرح ػهٗ انزمذو نًشزٔػبد ٚشززن 

 فٛٓب أكضز يٍ رخظض
76.17 2.33 3.35 

7 

 يتضح من الجدول السابق أن:
ىناك نسبة تأييد كبيرة لجميع الصعوبات التي تعوق الباحثين أثناء التقدم  -

%(، وىي نسبة 69079لممشروعات البحثية التنافسية، حيث حظيت أقل نسبة عمى )
الية مما يدل عمى وجود اتفاق كبير بين الباحثين عمى مواجيتيم ىذه الصعوبات ع

 أثناء اإلعداد لممشروع البحثي0
%(، وىي ضعف الدعم المادي 86081( بأعمى نسبة مئوية )6حظي البند رقم ) -

والمعنوي أثناء التقدم لممشروع، والذي قد يرجع إلى أن الدعم المالي ال يحصل عميو 
ال بعد الموافقة عمى المشروع، وىو ما يدل عمى أن الثقافة السائدة ال تشجع الباحث إ

عمى االىتمام بالبحث عن المشروعات والتقدم ليا والذي حظي بنسبة تأييد 
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%(، ومن ثم ضعف الدافعية لمعمل والخوف من المخاطرة في السعي لمتقدم 85011)
 مل بالمشروع0لمشروعات بحثية، وقد يؤدي إلى إحجام البعض عن الع

%( وذلك قد 81028حظي البندان الثالث والرابع عمى نفس النسبة المئوية وىي ) -
يرجع الرتباطيما معا، فضعف القدرة عمى تشكيل فرق عمل متجانسة يؤدي إلى 
ضعف اإلنسجام وكثرة الصراعات بين المشاركين، ومن ثم حدوث صراعات قد تعوق 

سًيا في نجاح المشروع ولكي ينجح الفريق البد أن العمل، ففريق العمل يعد أمًرا أسا
داريا0  يكون مؤىال عمميا وا 

%( قد أجمعوا عمى ضعف قدرتيم عمى 76017ىناك أكثر من ثالثة أرباع العينة ) -
التقدم بمشروعات متعددة التخصصات، وىو ما قد يفسر االنعزالية واالنفصال الذي 

قسام المختمفة داخل الجامعة، ومن ثم يجب تعاني منو كميات الجامعة الواحدة، أو األ
ما التشجيع عمى التكامل والتعاون بين أعضاء ىيئة التدريس من األقسام المختمفة ب

يساعد عمى تكامل المعرفة، فالقيام بالمشروعات البحثية يساعد عمى تشجيع البحوث 
، ودراسة أحمد البينية والشراكة وىو ما أكدتو العديد من الدراسات كدراسة عمي وأحمد

 عابد0
عمى ضعف القدرة عمى %( قد أجمعوا 73019أن ما يقرب من ثالثة أرباع العينة ) -

صياغة المشروع البحثي وفقدان ميارة كتابة وصياغة ىذه المشروعات وىو ما 
 يتوافق ونتائج دراسة محمد لبيب0

ممية في ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكميات النظرية والع
استجابات العينة عمى المحور األول، استخدمت الباحثتان اختبار )ت( لمتحقق من صحة ىذه 
الفرضية، ويوضح الجدول التالي نتائج تطبيق اختبار)ت( لممتغير المستقل وىو بنود 

 االستبانة، والمتغير التابع وىو نوع الكمية0 
 (3عذٔل )

 رجؼب نُٕع انكهٛخ ٗ ثُٕد االطزجبَخجبر )د( نذالنخ انفزٔق فَزبئظ رؾهٛم اخز

 انؼذد َٕع انكهٛخ االثؼبد و
انًزٕطؾ 

 انؾظبثٙ

االَؾزاف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛخ )د(

يظزٕٖ 

 انذالنخ

 1يؾٕر 1
 7.22 46.11 22 ػًهٛخ

 غٛز دانخ 1.73
 6.16 42.63 12 َظزٚخ
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توى داللـة يتضح من نتـائج الجـدول السـابق أنـو ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـ
( بين الكميات العممية والنظرية، أى إن عينة الدراسة من البـاحثين فـي الكميـات العمميـة 0.5.)

 والنظرية قد اتفقوا عمى الصعوبات التي تواجو الباحثين أثناء اإلعداد لممشروع البحثي0
يوضح الجدول  احملور الجاىي: املعوقات اليت توادُ الباحجني أثياء تيفيذ املشزوع:

 التالي استجابات العينة عمى بنود ىذا المحور والتي كانت كالتالي:
 (4عذٔل )

 اطزغبثبد ػُٛخ انذراطخ ػهٗ انًؾٕر انضبَٙ

 " انًؼٕلبد انزٙ رٕاعّ انجبؽضٍٛ أصُبء رُفٛذ انًشزٔع انجؾضٙ انزُبفظٙ" 

انُظجخ  ثُٕد االطزجبَخ

 انًئٕٚخ
 انززرٛت انذالنخ 2كب

ثذائم نًٕاعٓخ ػؼف انمذرح ػهٗ انجؾش ػٍ 

 انظؼٕثبد انزٙ رٕاعّ انًشزٔع اصُبء انزُفٛذ
71.21 26.51 3.31 13 

ػؼف انمذرح ػهٗ رمذٚز يب لذ ٚطزأ يٍ رغٛزاد ػهٗ 

 األطؼبر يظزمجهٛب
21.73 12.66 3.31 2 

ػؼف انمذرح ػهٗ ػًم انزظٕٚبد ٔاعزاء انًؼبيالد 

 انًبنٛخ 
72.72 23.77 3.31 

2 

ػهٗ انًظبًْبد انزٙ رؤرٙ ػؼف انمذرح ػهٗ انؾظٕل 

 يٍ انغبيؼخ
27.23 42.33 3.31 

4 

ػؼف انمذرح ػهٗ انؾظٕل ػهٗ ػزٔع أطؼبر 

 يخزهفخ نالخزٛبر يُٓب
74.34 12.33 3.31 

12 

 13 3.31 25.32 76.17 ػذو ٔػٕػ انًٛشاَٛخ أصُبء انزُفٛذ

ٔػغ أشخبص فٙ فزق انؼًم غبنجب يب ٚكٌٕ شزفٛب أٔ 

 ٛخ.ٚخؼغ نهًغبيهخ ٔانًؾظٕث
22.72 52.33 3.31 

2 

كضزح انمٕٛد يٍ لجم ٔسارح انًبنٛخ ٔانغٓبس انًزكش٘ 

 نهًؾبطجبد 
22.36 53.51 3.31 

3 

 1 3.31 61.52 21.42 رؤخز انًظزٔفبد انًبنٛخ ٔانزؼٍ االدار٘

 7 3.31 33.13 22.13 ػؼف اْزًبو االدارح ثزشغٛغ فزق انؼًم ٔيظبَذرٓب

 5 3.31 42.21 26.21 غًبرن ٔغٛزْبكضزح االعزاءاد انزٔرُٛٛخ كبن

 2 3.31 16.62 72.72 ػؼف انزؼبٌٔ ثٍٛ أػؼبء انفزٚك

 11 3.31 22.36 74.22 رغٛز يغهض إدارح انًشزٔع نظزٔف ؽبرئخ

االنزشاو ثًٕاػٛذ انغبيؼخ ٔانزٙ لذ رزؼبرع أؽٛبَب يغ 

 اؽزٛبعبد انًشزٔع
23.43 37.15 3.31 

6 

 يتضح من الجدول السابق أن:
ناك نسبة تأييد كبيرة لمصعوبات التي تواجو الباحثين أثناء تنفيذ المشروع، حيث ى -

 %(710910كانت أقل نسبة مئوية لعينة الدراسة )
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معظم الصعوبات التي أبداىا الخبراء أثناء المقابمة في فترة التنفيذ تتعمق بالنواحي  -
%(، كثرة القيود من 91049المالية، سواء ما تعمق منيا بتأخر المصروفات المالية )

%(، وضعف القدرة عمى الحصول عمى مساىمات الجامعة 89036قبل وزارة المالية )
%(، وتعارض مواعيد 86081%(، وكثرة اإلجراءات الروتينية كالجمارك )87013)

%(، وغيرىا من 8304صرف الجامعة لمنواحي المالية مع احتياجات المشروع )
، وىو ما يتوافق ونتائج الدراسات عمييا عينة الدراسةالصعوبات المالية التي أجمعت 

السابقة كدراسة عبد الرحمن مشبب ومحمد لبيب وأحمد عابد ومحمد جاد وعبد 
 0العزيز بن عبد الرحمن

وبرغم تركيز عينة الدراسة عمى العوامل المالية، إال أن ىناك بعض الصعوبات التي  -
ص في فرق العمل بصورة شرفية أو تتعمق بالعوامل البشرية، ومنيا وضع أشخا

%( ىذا األمر يكون بوضع بعض المقربين أو األساتذة كبار السن 89079مجاممة )
وىو ما يتفق ونتائج دراسة محمد جاد ودراسة  دون الرجوع لمكفاءة والرغبة في العمل

، وضعف اىتمام اإلدارة بتشجيع فرق زمالء األكاديمية الممكية لميندسة ببريطانيا
%(، 78072%(، وضعف التعاون بين أعضاء الفريق )82013مل ومساندتيا )الع

 %(740890وتغير مجمس إدارة المشروع )
ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكميات النظرية والعممية في 
استجابات العينة عمى المحور الثاني، استخدمت الباحثتان اختبار )ت( لمتحقق من صحة ىذه 

ضية، ويوضح الجدول التالي نتائج تطبيق اختبار)ت( لممتغير المستقل وىو بنود الفر 
 االستبانة، والمتغير التابع وىو نوع الكمية0 

 (5عذٔل )

 َزبئظ رؾهٛم اخزجبر )د( نذالنخ انفزٔق فٗ ثُٕد االطزجبَخ رجؼب نُٕع انكهٛخ

 االثؼبد و
َٕع 

 انكهٛخ
 انؼذد

انًزٕطؾ 

 انؾظبثٙ

االَؾزاف 

 ٘انًؼٛبر
 يظزٕٖ انذالنخ لًٛخ )د(

 2يؾٕر 2
 2.22 57.21 22 ػًهٛخ

 غٛز دانخ 3.42
 2.22 52.42 12 َظزٚخ
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يتضح من نتـائج الجـدول السـابق أنـو ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
ميـة ( بين الكميات العممية والنظرية، أى إن عينة الدراسة من البـاحثين فـي الكميـات العم0.5.)

 والنظرية قد اتفقوا عمى الصعوبات التي تواجو الباحثين أثناء تنفيذ المشروع البحثي0
يوضح الجدول التالي استجابات أفراد و  اليت تعيل استنزارية املشزوع: املعوقاتاحملور الجالح: 

 العينة عمى بنود ىذا المحور والتي كانت كالتالي:
 (6عذٔل )

 ًؾٕر انضبنشاطزغبثبد ػُٛخ انذراطخ ػهٗ ان

 " ؽٕل انًؼٕلبد انزٙ رؼٛك اطزًزارٚخ انًشزٔع انجؾضٙ"

انُظجخ  ثُٕد االطزجبَخ

 انًئٕٚخ
 انززرٛت انذالنخ 2كب

 1 3.31 47.11 22.51 ػؼف انًٕارد انًبنخ نهًشزٔع 

ادارح(  –اػززاع انغٓبد خبرط انغبيؼخ ) ٔسارح 

 خبطخ ٔاٌ نى ٚكٍ نٓب يشبركخ فؼهٛخ 
22.22 25.23 3.31 3 

 2 3.35 12.43 72.72 طؾت انزًٕٚم َظزا نهزذخم انذائى 

 4 3.31 33.55 23.25 فززح انزًٕٚم يؾذٔدح

 3 3.31 23.71 22.22 ػؼف اْزًبو اإلدارح ثبطزًزارٚخ انًشزٔع

رؼبرة اْزًبيبد انمبئًٍٛ ػهٗ انًشزٔع ٔاَشغبنٓى 

 ثؤػًبل أخزٖ
25.11 32.22 3.31 

2 

 7 3.31 12.22 77.45 نًبَؾخػؼف انًزبثؼخ يٍ انغٓبد ا

 6 3.31 16.62 72.15 يشكهخ رذٔٚز انؼبيهٍٛ ػهٗ يشزٔػبد أخزٖ

 7 3.35 2.33 77.45 رمزظز االطزفبدح فمؾ ػهٗ األشبء انضبثزخ 

طؼٕثخ االطزًزارٚخ فٙ انًشزٔػبد انذ رزكش ػهٗ 

 اكزظبة يٓبراد  
23.43 12.63 3.31 

5 

قسيم أىم الصعوبات التي تعيق استمرارية المشروع يتضح من الجدول السابق أنو يمكن ت
 إلى:

صعوبات تتعمق بالجوانب المالية والتي حظيت بأعمى نسبة تأييد ومنيا ضعف  -
%(، وسحب التمويل نظرا لمتدخل الدائم من قبل اإلدارة أو 88051الموارد المالية )

ثم يجب  %(، ومن8.085%(، ومحدودية فترة التمويل )78072مؤسسات الدولة) 
أن يحرص الباحثين أثناء إعدادىم لممشروع عمى وضع إجراءات تضمن استمرارية 
ن توقفت المؤسسة المانحة عن تقديم  المشروع، والحصول عمى تمويل ذاتي حتى وا 

 الدعم المادي0
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صعوبات تتعمق باإلدارة ومنيا ضعف اىتمام اإلدارة باستمرارية المشروع  -
%(، وضعف المتابعة من 82098خارج الجامعة )%(، واعتراض الجيات 82098)

 %(770450الجية المانحة )
صعوبات تتعمق بالعاممين كانشغال القائمين عمى المشروع بأعمال أخرى كأبحاث  -

%(، وضعف القدرة عمى استمرارية الفريق البحثي 85011الترقية وغيرىا )
ى اكتساب الميارات %(، وصعوبة االستمرارية في المشروعات التي تركز عم79015)
(8.0430)% 

كما يالحظ أن ىناك نسبة تأييد كبيرة لمصعوبات التي تواجو الباحثين سواء أكانت  -
صعوبات أثناء اإلعداد أو التنفيذ أو بعد االنتياء من المشروع بما يضمن 

 استمراريتو0
في ولمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الكميات النظرية والعممية  -

استجابات العينة عمى المحور الثالث، استخدمت الباحثتان اختبار )ت( لمتحقق من 
اختبار)ت( لممتغير  صحة ىذه الفرضية، ويوضح الجدول التالي نتائج تطبيق
 المستقل وىو بنود االستبانة، والمتغير التابع وىو نوع الكمية0 

 (7عذٔل )

 ٕد االطزجبَخ رجؼب نُٕع انكهٛخَزبئظ رؾهٛم اخزجبر )د( نذالنخ انفزٔق فٗ ثُ

 انؼذد َٕع انكهٛخ االثؼبد و
انًزٕطؾ 

 انؾظبثٙ

االَؾزاف 

 انًؼٛبر٘
 لًٛخ )د(

يظزٕٖ 

 انذالنخ

 3يؾٕر 3
 6.22 43.36 22 ػًهٛخ

 غٛز دانخ 3.53
 7.33 41.42 12 َظزٚخ

 
انًغًٕع 

 انكهٗ

 12.73 143.62 22 ػًهٛخ
 غٛز دانخ 3.22

 23.24 142.47 12 َظزٚخ

يتضــــح مــــن نتــــائج الجــــدول الســــابق أنــــو ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية  
( بــــين الكميــــات العمميــــة والنظريــــة، أى إن عينــــة الدراســــة مــــن 0.5.عنــــد مســــتوى داللــــة )

ـــاحثين  ـــى الصـــعوبات التـــي تواجـــو الب ـــة قـــد اتفقـــوا عم ـــة والنظري ـــات العممي ـــاحثين فـــي الكمي الب
ــــا ــــوق اســــتمرارية المشــــروع، كم ــــات  وتع ــــي الكمي ــــاحثين ف ــــين الب ــــاق ب ــــاك اتف يتضــــح أن ىن

 النظرية والعممية عمى بنود االستبانة ككل0 
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 توصيات الدراسة:

انطالقا من نتائج الدراسة الميدانية والتي أوضحت وجود العديد من الصعوبات التي 
يتيا، تواجو الباحثين أثناء اإلعداد وتنفيذ المشروعات البحثية، أو صعوبات تعيق استمرار 

التغمب عمى ىذه الصعوبات بما  عددا من التوصيات التي يمكن من خالليايمكن وضع 
يضمن تشجيع الباحثين عمى السعي والتقدم لمشروعات بحثية وتنفيذىا بأعمى كفاءة 

 أجزاء كما يمي: تقسيم ىذه التوصياتواالستمرار فييا، وسوف يتم 
ويمكن  جني أثياء اإلعداد للنشزوعات البحجية:أوال: التغلب على الصعوبات اليت توادُ الباح

 تحقيق ذلك بعدة آليات تتضمن:
بناء قاعدة بيانات بالمشروعات البحثية بالجامعة، مع بيان جيات التمويل المختمفة  -

بما قد يفيد الباحثين الذين يسعون لمحصول عمى مشروعات بحثية تنافسية، أو 
ه المشروعات، بما يمكنيم من تقويميا الباحثين الذين يقومون بدراسات حول ىذ
 وبيان العائد منيا عمى الجامعة والمجتمع0

عقد ورش عمل مستمرة ودورات تدريبية من قبل مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  -
تدريس يحاضر فييا الباحثون الذين فازوا بمشروعات بحثية والخبراء في ىذا المجال 

في ىذا المجال مع بيان الفائدة التي تعود عمى ومديروا المشروعات، لتقديم خبراتيم 
الباحثين سواء أكانت مادية أو معنوية، بما قد يفيد في تشجيع الباحثين عمى التقدم 
ليذه المشروعات، كما أن ىذه الدورات قد تزيد من دافعية أعضاء ىيئة التدريس 

بتنوعيا وتنوع  ليذه الدورات ورفع مستوى الرضا عنيا، كذلك التجديد والتطوير فييا
 المدربين بيا0

تشجيع الباحثين عمى التقدم لممشروعات البحثية، ويمكن أن يتم ذلك ماديا ومعنويا،  -
فماديا يمكن صرف حوافز مادية لكل من يسعى لمتقدم بمشاريع بحثية مع توفير 
الدعم الفني المطموب واالستشارات من الخبراء في ىذا المجال، بما يؤدي في النياية 

 لزيادة الدافعية لمعمل0
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تشكيل فرق عمل متجانسة، ومن ثم تقميل  -

الصراعات بينيم وتحقيق االنسجام والتعاون، كذلك تدريبيم عمى اختيار أفراد مؤىمين 
 لمعمل بالمشروع0
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 بالرغم من أن عضو ىيئة التدريس غير مسئول عن عمل موازنة لممشروع، إال أنو -
يجب تدريبو عمى كيفية عمل ىذه الموازنة من قبل خبراء من الحسابات، حتى يكون 
عمى دراية ومعرفة بيذا المجال اليام والحيوي من المشروع، مع قدرتو عمى تفسير 

 بنود الميزانية بما يضمن وضوحيا أثناء التنفيذ0
ع البحثي والتعرف التوسع في عقد دورات تدريبية لتدريب الباحثين عمى كتابة المشرو  -

 عمى مكوناتو المختمفة ومعايير كتابة كل جزء منيا0
عقد ورش عمل لتدريب الباحثين عمى كيفية االتصال بالمؤسسات المحمية والدولية  -

 التي تمول المشروعات البحثية والشروط التي تفرضيا كل مؤسسة0
وبينية  تشجيع الباحثين عمى التقدم بمشروعات بحثية متعددة التخصصات -

التخصصات، بما يضمن تكامل المعرفة وتداخميا، وىو ما يتوافق مع عصر اقتصاد 
المعرفة وبما يؤىل الجامعات إلنتاج معرفة كاممة غير مجزأة، كذلك تداخل األقسام 

 والتعاون بين أعضاء ىيئة التدريس في مختمف التخصصات0
ة ذات الطبيعة التطبيقية إنشاء صندوق البحث العممي لتمويل المشروعات البحثي -

 لتجد طريقيا لمتطبيق في قطاع الصناعة والخدمات0
إعداد دليل يساعد الباحثين عمى فيم عممية التمويل، وكيفية تحويل أفكار المشاريع  -

إلى مقترحات تفوز بالمنح، كذلك فيم اآللية التي يتم في ضوءىا تحكيم مقترحات 
  0(87المشروع )

راكز تميز البحث التربوي والذي تتركز أىدافو في تقديم كافة التوسع في إنشاء م -
مكانات المراكز  المساعدات الممكنة لمجيات والمؤسسات التي تحتاج لخبرات وا 
البحثية وأن يجذب التمويل المناسب لممشروعات البحثية، كما أنو يقدم االستشارات 

حيث تساعد ىذه المراكز  البحثية لألفراد والجيات والمؤسسات التعميمية المختمفة،
عمى تشجيع نشر ثقافة المشروعات البحثية وتشجيع الباحثين بما تقوم بو من توفير 
مناخ بحثي يتيح لمباحثين الفرصة لالبتكار واإلبداع في إنجاز أبحاثيم، فضال عن 
تشجيعيا لمعمل البحثي التعاوني الجماعي، كما يساعد عمى مد جسور التعاون مع 

ات العممية البحثية في الدول األخرى، كما أنيا تحقق نوعا من كافة المؤسس
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المشاركة المجتمعية من خالل إيجاد سبل لمشاركة المؤسسات المجتمعية في دعم 
 0(88)البحث العممي

التوسع فى تنظيم ورش عمل متعددة األطراف مع إشتراك المنظمات والييئات الدولية  -
ية تمشيًا مع التطورات التى تشيدىا الساحة الممولة لألنشطة والمشروعات العمم

 الدولية0
ويمكن  ثاىيا: التغلب على الصعوبات اليت توادُ الباحجني أثياء تيفيذ املشزوعات البحجية:

 ذلك بعدة آليات تتضمن: تحقيق
أن تمتزم الجامعة بصرف المستحقات المالية الالزمة لممشروع في المواعيد المحددة  -

جات المشروع، مع مساعدة الباحثين عمى وضع سيناريوىات وبما يتفق واحتيا
مختمفة لمواجية ما قد يطرأ من تغيرات خاصة في حالة زيادة األسعار، مع تدريبيم 

 عمى ميارات التفاوض لمحصول عمى أسعار مناسبة0
الحرص عمى أن تستمر فرق العمل كما ىي دون إجراء تعديالت أو إجراء تغيرات في  -

المشروعات إال في حدود ضيقة وبما يضمن االستقرار واستمرارية  مجالس إدارة
 التعاون وتجنب االضطرابات التي قد تحدث نتيجة ذلك0

زيادة حجم التمويل المتاح لممشروعات البحثية من خالل إعفاء أنشطة ومستمزمات  -
 المشاريع من الجمارك0

ويمكن  الىتَاء مً املشزوعات البحجية:ثاىيا: التغلب على الصعوبات اليت توادُ الباحجني بعد ا
 تحقيق ذلك بعدة آليات تتضمن:

يجب أن تتضمن فترة اإلعداد لممشروع البحثي تدريب الباحثين عمى وضع إجراءات  -
ن توقف التمويل من الجية  وأساليب يضمن بيا االستمرار في المشروع حتى وا 

 المانحة0
عتبارىا جزًءا من متطمبات الترقية أو تشجيع الباحثين عمى نشر نتائج المشروع وا -

معادلتيا بأحد أبحاث الترقية، بما قد يشجع الباحثين عمى العمل بالمشروعات 
البحثية واالستمرارية فييا، فباإلضافة لما يكتسبو من خبرة وجوانب مادية سوف 

 يستفيد عمميا وفي مجال عممو0
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لقائمين عميو، بما يضمن أن تحرص اإلدارة عمى تشجيع المشروعات البحثية وا -
استمراريتيا واستمرار فرقيا البحثية، مع تشجيع مزيد من الباحثين لمسعي لمفوز 
بالمزيد منيا، بما يسيم في تطوير الجامعة وتحسين األداء بيا وزيادة مواردىا 

 المالية ورفع تصنيفيا عالميا ومحميا0
العممية والتكنولوجيا  تشكيل بعثات ترويجية متخصصة ومدربة لتسويق المعارف -

المتاحة لمجامعة مع االىتمام باإلعالم واإلعالن عن المشروعات البحثية، مع 
 التعريف بأنشطة الجامعة بجميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة0
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(1يهؾك رلى )  

 جبيؼخ انفٕٛو

 كهٛخ انزشثٛخ

 اطزجــــــــــــــــــــبَخ

 كهٛخ/.......................   انسٛذ األسزبر انذكزٕس/...........................

انزُبفسٛخ يٍ ٔجٓخ  –شٔػبد انجحضٛخ رمٕو انجبحضزبٌ ثذساسخ ػٍ " انًؼٕلبد انزٙ رٕاجّ انًش

 َظش أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ثجبيؼخ انفٕٛو" .

ٔٚمظذ ثبنًششٔػبد انجحضٛخ انزُبفسٛخ: خطخ ػًم رزضًٍ خطٕاد رُفٛز انًششٔع َٔزبئجّ 

انًزٕلؼخ، ثحٛش رزًٛض ْزِ انخطٕاد ثبنجذٚخ ٔاالثزكبسٚخ ثًب ًٚكُٓب يٍ انًُبفسخ ٔانحظٕل ػهٗ انزًٕٚم 

 ٍ لجم انجٓبد انًًٕنخ.انالصو ي

 نزا ٚشجٗ يٍ سٛبدركى انزكشو ثبإلجبثخ ػٍ انزسبؤالد اٜرٛخ.                 

يٕافك  ثُٕد االسزجبَخ

 ثشذح

يٕافك  يٕافك

ئنٗ 

 حذ يب

غٛش 

 يٕافك

غٛش 

يٕافك 

 ثشذح

 يؼٕلبد أصُبء انزمذو نهفٕس ثبنًشزٔع :

 -ضؼف انمذسح ػهٗ انجحش ػٍ انًشبسٚغ )يحهٛب

 دٔنٛب( .

     

      ضؼف انمذسح ػهٗ رشكٛم فشق ػًم يزجبَسخ.

      يب لذ ٚحذس يٍ طشاػبد أصُبء ػهٗ انًششٔع. 

      ػذو ٔضٕح انٓذف أيبو جًٛغ انًشبسكٍٛ.

ضؼف انذافؼٛخ نهؼًم َظشا نضؼف ضًبَبد 

 َجبح انًششٔع.

     

ضؼف انذػى انًبد٘ ٔانًؼُٕٖ أصُبء انزمذو 

 نهًششٔع .

     

انزخطظ نهًششٔع لذسح ػبنٛخ ػهٗ انزخٛم  ٚزطهت

 ٔاالثزكبس.

     

ضؼف انخجشح فٙ يجبل ػًم انذساسخ انًبنٛخ 

 ٔيٕاصَخ انًششٔع.

     

      ضؼف انمذسح ػهٗ طٛبغخ انًششٔع.

لذ ال رشجغ انضمبفخ انسبئذح ػهٗ االْزًبو ثبنجحش 

 ػٍ انًششٔػبد ٔانزمذو نٓب .

     

      ػهًٛب ٔئداسٚب. اخزٛبس أفشاد غٛش يإْهٍٛ

ضؼف انمذسح ػهٗ انزمذو نًششٔػبد ٚشزشن 

 فٛٓب أكضش يٍ رخظض.

     

      يؼٕلبد أصُبء رُفٛذ انًشزٔع:
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يٕافك  ثُٕد االسزجبَخ

 ثشذح

يٕافك  يٕافك

ئنٗ 

 حذ يب

غٛش 

 يٕافك

غٛش 

يٕافك 

 ثشذح

ضؼف انمذسح ػهٗ انجحش ػٍ ثذائم نًٕاجٓخ 

 انظؼٕثبد انزٙ رٕاجّ انًششٔع اصُبء انزُفٛز.

ضؼف انمذسح ػهٗ رمذٚش يب لذ ٚطشأ يٍ رغٛشاد 

 مجهٛب.ػهٗ األسؼبس يسز

     

ضؼف انمذسح ػهٗ ػًم انزسٕٚبد ٔئجشاء 

 انًؼبيالد انًبنٛخ .

     

ضؼف انمذسح ػهٗ انحظٕل ػهٗ انًسبًْبد 

 انزٙ رأرٙ يٍ انجبيؼخ.

     

ضؼف انمذسح ػهٗ انحظٕل ػهٗ ػشٔع 

 أسؼبس يخزهفخ نالخزٛبس يُٓب.

     

      ػذو ٔضٕح انًٛضاَٛخ أصُبء انزُفٛز.

فشق انؼًم غبنجب يب ٚكٌٕ ٔضغ أشخبص فٙ 

 ششفٛب أٔ ٚخضغ نهًجبيهخ ٔانًحسٕثٛخ.

     

كضشح انمٕٛد يٍ لجم ٔصاسح انًبنٛخ ٔانجٓبص 

 انًشكض٘ نهًحبسجبد .

     

      رأخش انًظشٔفبد انًبنٛخ ٔانزؼُذ االداس٘.

ضؼف اْزًبو اإلداسح ثزشجٛغ فشق انؼًم 

 ٔيسبَذرٓب.

     

      كبنجًبسن ٔغٛشْب.كضشح اإلجشاءاد انشٔرُٛٛخ 

      ضؼف انزؼبٌٔ ثٍٛ أػضبء انفشٚك.

      رغٛش يجهس ئداسح انًششٔع نظشٔف طبسئخ.

االنزضاو ثًٕاػٛذ انجبيؼخ ٔانزٙ لذ رزؼبسع 

 أحٛبَب يغ احزٛبجبد انًششٔع.

     

 يؼٕلبد اطزًزارٚخ انًشزٔع:

 ضؼف انًٕاسد انًبنٛخ نهًششٔع. 

     

 –ط انجبيؼخ ) ٔصاسح اػزشاع انجٓبد خبس

 ئداسح( خبطخ ٔئٌ نى ٚكٍ نٓب يشبسكخ فؼهٛخ. 

     

      سحت انزًٕٚم َظشا نهزذخم انذائى .

      فزشح انزًٕٚم يحذٔدح.

      ضؼف اْزًبو اإلداسح ثبسزًشاسٚخ انًششٔع.

رضبسة اْزًبيبد انمبئًٍٛ ػهٗ انًششٔع 

 ٔاَشغبنٓى ثأػًبل أخشٖ.

     

      يٍ انجٓبد انًبَحخ. ضؼف انًزبثؼخ

      يشكهخ رذٔٚش انؼبيهٍٛ ػهٗ يششٔػبد أخشٖ.

      رمزظش االسزفبدح فمظ ػهٗ األشٛبء انضبثزخ .

طؼٕثخ االسزًشاسٚخ فٙ انًششٔػبد انزٙ رشكض 

 ػهٗ اكزسبة يٓبساد.
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 جبيؼخ انفٕٛو

 كهٛخ انزشثٛخ

 ـــــــــــــــــــــخاطزًــــــــــــــــــــــــبرح يمبثهـــــــ

 انسٛذ األسزبر انذكزٕس/...........................

انزُبفسٛخ يٍ ٔجٓخ  –رمٕو انجبحضزبٌ ثذساسخ ػٍ " انًؼٕلبد انزٙ رٕاجّ انًششٔػبد انجحضٛخ 

 َظش أػضبء ْٛئخ انزذسٚس ثجبيؼخ انفٕٛو" ، نزا ٚشجٗ يٍ سٛبدركى انزكشو ثبإلجبثخ ػٍ انزسبؤالد اٜرٛخ.

 انذسجخ: .............................  السى )اخزٛبس٘(:...................ا

 انًششٔع انز٘ فضرى ثّ:

 انٓذف يٍ انًششٔع: 

 كٛف ػشفذ ثٓزا انًششٔع:

 نًبرا سؼٛذ نهحظٕل ػهٗ ْزا انًششٔع:

دػى اإلداسح  –شخظٛخ  –فُٛخ  –يب أْى انظؼٕثبد انزٙ ٔاجٓزكى أصُبء انزمذو نهفٕص ثبنًششٔع؟) ئداسٚخ 

 أخشٖ( -انضمبفخ انسبئذح –

--------------------------------------------------------------------- 

انضمبفخ  –دػى اإلداسح  –شخظٛخ  –فُٛخ  –يب أْى انظؼٕثبد انزٙ ٔاجٓزكى أصُبء رُفٛز انًششٔع؟) ئداسٚخ 

 أخشٖ( -انسبئذح

--------------------------------------------------------------------- 

 يب أْى انظؼٕثبد انزٙ ٔاجٓزكى نضًبٌ اسزًشاسٚخ انًششٔع؟

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


