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 الهدف من االستبيان

 
تسعى أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا  وبالمشاركة مع المؤسسات المعنيةة للةى تبنةط  طةة 

ومةن . ط ستكون بمثابة البنية التحتية للتطوير العلمط والتكنولوجط فةط فلسةطينتشاملة للبحث العلمط وال
ا تطةوير البحةث العلمةط والتكنولةوجط فةط منطلق تحقيق األهداف المرجوة لألكاديمية ، والتط من ضةمن 

فلسةةطين وتعزيةةز ااكتشةةاف العلمةةط والتقةةدم التكنولةةوجط افبةةدا ط ، لضةةافة للةةى تعزيةةز اسةةت دام العلةةوم 
والتكنولوجيةةا فةةط الحقةةوج والمجةةاات المتعةةددة ، فةةان األكاديميةةة تةةدرع لنشةةاط يةةندوق العلةةوم الةةوطنط 

ينية الم تللةة ووضةع ايليةات والسياسةات ال ايةة ب ة ا وال اص بتمويج البحوث فط المؤسسةات الللسةط
 .ليندوقا

 

واستكماا لالجتماع التحضيري ال اص بتطوير البحث العلمط فط فلسطين فان األكاديمية ترجو 
من حضرتكم تعبئة هة ا ااسةتبيان لدراسةة لمكانيةات سةبج الن ةوح بالبحةث العلمةط و لةق بيئةة للتعةاون 

معنية الم تللة  ودراسة آليةات التنسةيق والتعةاون فةط مجةاج تبةادج المعلومةات والتنسيق ما بين الج ات ال
 .ل دمة المؤسسات واألفراد

 

لضافة ل  ا فان ااستبيان ي دف للى دراسة كيلية لنشاط و تلعيج يندوق العلوم ال ي سيساهم فط تطوير 
 .البحث العلمط وتحقيق األهداف المرجوة التط تم افجماع  لي ا

 

ن نؤكد أن مساهمتكم فةط تعبئةة هة ا ااسةتبيان وتزويةدنا بالمعلومةات الوافيةة ستسةاهم فةط ونود أ
 .تحقيق األهداف الم كورة والتط ستنعكع  لى مؤسستكم بالنلع

 
نرجو منكم تعبئة ه ا ااستبيان و ل ادتة  لألكاديميةة  لةى  نوان ةا باللةاكع أو البريةد أو مناولةة 

غزة ، وستقوم األكاديمية بوضع ااستبيان  لى يلحة افنترنةت ال ايةة  باليد فط مقرها فط رام هللا أو
 .ب ا  الج األسبوع القادم

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم، ومعا لتطوير البحث العلمط والتكنولوجط فط فلسطين

 
                                                                         

 
 ايمن الحاج داود . د                                                              

    
 دائرة سياسات العلوم والتكنولوجيا                                                            
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 واقع البحث العلمي وتطوير في فلسطين
 

 معلومات عامة عن المؤسسة -:أوال 
 

 تصنيف المؤسسة (1
 ةحكومي   غري حكومية    عامة    خاصة 
 
------------------------------------------- : اسم المؤسسة (2

------------------------------------------- : عنوان المؤسسة     
------------------------------------------- : تبعية المؤسسة     
------------------------------------------- : تاريخ اإلنشاء    

 
          طبيعة عمل المؤسسة (3

 أكادميي   حبثي   صناعي   جتاري  استشاري  
  زراعي      صحي     غري ذلك______________________ 
 
 

 : هاسم الشخص المخول بتعبئة االستبيان من قبل المؤسسة للمتابعة مع (4
           

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

---------------------------------- :  المنصب اإلداري     
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 لبحث العلمي بواقع اخاص :  ثانيا
 

 هل يوجد ضمن دوائر المؤسسة وحدات خاصة بالبحث والتطوير .1
 نعم    ال 

 :إذا كان الجواب بنعم
 __________________________ : هبا الوحدةفما هي حقول البحث والتطوير اليت تقوم  . أ

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

  هل الكوادر البشرية املتخصصة إلجراء البحوث كافية . ب
 نعم    ال 

 تكم  إذا كان اجلواب ال ما التوصيات اليت تراها مؤسس __________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 هل الكوادر البشرية املتخصصة إلجراء البحوث متفرغة بشكل . ج
  العدد  كامل ،-----   العدد  جزئي ،-----   اريع ، العدد حسب توافر املش -----

 
 األبحاثتتضمن خطة عمل بحثية لتنشيط  للمؤسسةوخطة عمل هل تم إعداد استراتيجية  .2

   نعم    ال 
  إذا كان اجلواب بنعم 

 وأولوياهتااملؤسسة  أهدافية بتلب اإلسرتاتيجيةهل تفي هذه اخلطة البحثية ضمن  . أ
 نعم    ال    أحيانا 

   إذا كااااااااااان اجلااااااااااواب ال أو أحيانااااااااااا فمااااااااااا هااااااااااي
 األسباب 

 

 ___________________________ 
 ___________________________ 
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 __________________________ 
       

 :هل تفي هذه اخلطة بتلبية األولويات الوطنية . ب
 نعم    ال    أحيانا 

 األولويات الوطنية إذا كان اجلواب بنعم فكيف مت حتديد __________________________ 
        ______________________________________________________ 

        ______________________________________________________ 
        ______________________________________________________ 

   إذا كااااااااااان اجلااااااااااواب ال أو أحيانااااااااااا فمااااااااااا هااااااااااي
 األسباب 

 

 ___________________________ 
 ___________________________ 
 __________________________ 
 ___________________________ 
 
 :يتم تمويل وحدة البحث والتطوير من  .3

 ميزانية املؤسسة ذاهتا   متويل أجنيب   متويل من شركات جتارية حملية 
   غري ذلك______________________________.  
 ة االقتطاع املايل من ميزانية املؤسسة هلذه الوحدة كم تبلغ نسب___________________ 
 
 هل تقف المعوقات المالية حائال أمام البحث العلمي في المؤسسة  .4

 نعم    ال 
  إىلميكن إرجاع املعوقات اليت تواجه وحدة البحث  
 عدم توفر الصالحيات املالية املالئمة للصرف. 
  يف الوقت املناسب للصرف آليةعدم توفر. 
  أصالعدم توفر ميزانية للبحث. 
 م توفر كادر حبثيعد. 
 غري ذلك. 
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 هل يتم خالل تنفيذ البحوث التعاون مع مؤسسات على المستوى الوطني .5
 نعم    ال    أحيانا 

  إذا كاااااان اجلاااااواب نعااااام اذكااااار أ ااااااء املؤسساااااات أو
 عددها

_____________________________ 

 _____________________________ 
 _____________________________ 

 
 إذا كان اجلواب ال أو أحيانا اذكر األسباب _____________________________ 
 _____________________________ 
 _____________________________ 
 
 

_____________________________ 
 

 توى الدوليهل يتم خالل تنفيذ البحوث التعاون مع مؤسسات على المس .6
 نعم    ال    أحيانا 

  إذا كاااااااااان اجلاااااااااواب نعااااااااام اذكااااااااار أ ااااااااااء
 املؤسسات

______________________________ 

 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 

 
 القطاعات ذات االختصاص قبل المبادرة بتنفيذ البحوث هل يتم التنسيق مع .7

 نعم    ال    أحيانا 
 إذا كان اجلواب ال أو أحيانا  اذكر األسباب اهلامة _______________________ 
 _______________________ 
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 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 
 

 

 :ل تلبي نوعية المشاريع المختارة األولويات الوطنيةه .8
 نعم    ال    أحيانا 

 إذا كان اجلواب ال أو أحيانا ما الدافع لقبول هذه املشاريع _____________________ 
 _____________________ 

 _____________________ 
 _____________________ 

 _____________________ 
 
 :هي الطريقة المتبعة العتماد المشاريع ما .9

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________. 
 
 .شروع ما لدى الجهات األخرى المختصةهل توجد آلية للحصول على المعلومات الضرورية لم .11

 نعم    ال    أحيانا   
  إذا كاااان اجلاااواب ال أو أحياناااا اذكااار األساااباب

 اهلامة
______________________________ 

 ______________________________ 
 ______________________________ 

 
 .المؤسسة أي إضافات وتعليقات أخرى تتعلق بالبحث والتطوير في .11

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________. 
 

 تطوير البحث العلمي في فلسطين: ثانيا 
 

 :المالئم المكان على √يرجى وضع إشارة 

 ن تفعيل آليات التعاون بين المؤسسات من خالليمك .1
 إجياد قاعدة معلومات وطنية. 
 إجياد شبكة لتبادل اخلربات. 
 عقد لقاءات متخصصة. 
 عقد ندوات ومؤمترات. 
 نشرات دورية. 
 اعتماد جهة معينة على املستوى الوطين لتنسيق البحث العلمي. 
  غري ذلك______________________________________. 
 

 هل بوجهة نظرك أن التنسيق مع الجهات المختلفة .2
     كايف    غري كايف 

 إذا كان غري كايف فكيف ميكن تفعيل آليات التنسيق بني املؤسسات؟ 
 بإجياد قاعدة معلوماتية عن اإلسرتاتيجيات الوطنية. 
 ادية والبشريةبإجياد قاعدة ألنواع املشاريع حسب املتطلبات الوطنية وحاجتها امل. 
 بإجياد اتفاقيات حسب املتطلبات الوطنية. 
 بإجياد هيئة تنسيقية. 

  غري ذلك______________________________________. 
 

 :يمكن تطوير وتفعيل آليات التمويل للبحوث العلمية والتكنولوجية عن طريق  .3
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  (.املاحنة)إجياد قاعدة بيانات خاصة باجلهات املمولة 
 وفري قاعدة بيانات حلاجة املشاريع املاليةت. 
   إنشاء صندوق وطين لتمويل البحوث. 
  غري ذلك______________________________________. 
 
 
 
 
 

 هل تعتقد أن تمويل المشاريع من الجهات المانحة يصب في خدمة البحث العلمي الوطني .4

 نعم    ال    أحيانا 
  ملاذا ؟ وما هو البديل برأيك أحيانا أوإذا كان اجلواب ال ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 

 هل الطرح بما يتعلق بالصندوق الوطني للعلوم يشكل حال يمكن أن يساهم في بناء قاعدة لبحث علمي وطني ؟  .5
  نعم    ال 

 عم فكيف ميكن دعم الصندوق من قبل مؤسستكمإذا كان اجلواب ن 
 ماديا    معنويا 

 إذا كان اجلواب ال فما هي اقرتاحاتكم ____________________________ 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 

 ن بمثابة آلية لتسهيل البحوث المقترحةهل تقترح وجود هيئة تقوم بعملية التقييم واالنتقاء لمشاريع البحوث وتكو  .6
 نعم    ال 

 آلية التسهيل املقرتحة إذا كان اجلواب نعم فما هي  

 إعادة تقييم مشاريع البحوث. 
 اعتماد البحوث. 
 حتديث البحوث وتطويرها. 
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  غري ذلك______________________________________. 
 

 يجب التركيز على البحوث  رأيك، هل في لسطيني تنمية اقتصادية و اجتماعية للمجتمع الف إلحداث .7
 األساسية   التطبيقية    كالمها 

 
 

من االستقاللية نوعا  إعطائهاللبحوث فهل تقترح  األساسيةلنواة نظرا لكون مراكز البحث العلمي في الجامعات هي ا .8
 .و تطوير البحث العلميافضل نح أسسلجامعات لصياغة عن ا

 نعم    ال 
 ية منو هذه املراكزلكيف اإلجراءاتكان اجلواب نعم فكيف تقرتح   إذا 

__________________________________________________________
__________________________________________________________

_________________________________________________________. 
 

 حث العلمي والتطوير في فلسطين هل مشروع قانون التعليم العالي كافي لتعزيز الب .9
 نعم    ال 
 البحث العلمي الزمة لتعزيزلكان اجلواب ال ما االحتياجات ا  إذا 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________. 
 

 مؤسستكم القيام بها إذا كانت مؤسسة بحثية أو أكاديميةما هي الفروع من األبحاث التي يمكن ل .11
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
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 بالنسبة لرؤية مؤسستكم حول أنواع البحوث  .11
 مةن أربةع سةنوات فمةا )توى الةوطني علةى المةدى الطويةل اكتب عشرة مقترحات لبحوث مهمةة علةى المسة

 (فوق
 

 ____________________________ 
 ____________________________ 

     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
 

  اقةةةل مةةةن أربةةةع )اكتةةب خمةةةس بحةةةوث مهمةةة ضةةةرورية علةةةى المةةةدى القصةةير
 (سنوات

 

 

 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 

 

 

 .فط فلسطينلتحسين وضع البحث العلمط  أ رىومالحظات  لضافات أي .12
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   شكرا لتعاونكم
 


