
 

 

 

 اقع البحث العلمي في الفيزياء في فلسطينو
 

 حسين رشاد السمامرة. عماد أحمد البرغوثي،  د. د. أ

 جامعة القدس -دائرة الفيزياء 

 

 أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

  22/12/2018 

 رام هللا –فندق الكرمل 



 الخطوط العريضة

 اهمية البحث العلمي•

 مجتمع الدراسة•

 أداة الدراسة•

 البيانات•

 النتائج•

 أجندة عمل•

 وما نراه.... •





 مجتمع الدراسة

 الجامعة

عدد 

اعضاء 

 الهيئة

 االساتذة
االساتذة 

 المشاركون

االساتذة 

 المساعدون
 حملة الماجستير

 ال احد 6 6 2 14 جامعة االقصى 1

 1 1 2 7 11 جامعة االزهر 2

 7 4 5 4 19 الجامعة االسالمية 3

4 
/ الجامعة االمريكية

 جنين
9 3 3 2 1 

5 
جامعة فلسطين 

 خضوري/التقنية
17 1 2 6 7 

 1 7 2 7 17 جامعة النجاح 6

 5 3 4 2 14 جامعة بيرزيت 7

 2 1 2 3 8 جامعة القدس 8

 ال احد 1 1 2 جامعة بيت لحم 9

 1 2 1 4 جامعة البوليتكنيك 10

 1 1 1 3 جامعة الخليل 11

 26 34 28 30 118 المجموع



 أداة الدراسة

 الصفحات االلكترونية للجامعات الفلسطينية•

 السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس•

  Research gateموقع بوابة البحث  •

     Google scholar موقع الباحث العلمي    •

 



 جامعة القدس: صفحة دائرة الفيزياء



صفحة دائرة 
جامعة  –الكيمياء 

 القدس



H-index 
• The h-index is an author-level metric that attempts 

to measure both the productivity and citation 
impact of the publications of a scientist or scholar.  

• The index is based on the set of the scientist's most 
cited papers and the number of citations that they 
have received in other publications.  

• The index was suggested in 2005 by Jorge E. Hirsch, 
a physicist at UC San Diego. 

• The advantage of the h-index is that it combines 
productivity (i.e., number of papers produced) and 
impact (number of citations) in a single number.  

• An h-index of 25 means an author has written 25 
papers that have each received at least 25 citations. 

 

 



 عرض بيانات المجتمع الفلسطيني

Instructure NameUniv.fieldAcademic RankH index# of citations# of Pub.higher cited paper

AAUlaserAssoc.3371525مؤيد ابو صاع

AAUsolid stat and nuclear physicsProf.81404217محمد ابو سمرة

AAUSemiconductorProf.81753337زكي صالح

.AAUAssocعبد الرحمن ابو لبده

AAUSolid stateAssoc.1249739106عدلي صالح

.AAULaserAssisاحمد عمر

AAUelectronics and informaticsAssis.432107سليمان رباع

AAUOptoelectricAssoc.18113217547عاطف القصراوي

AAUsolid statLecturer70عنان حسين

Theo. And Math. Phys.Prof.144265932خضوريجهاد اسعد

NanoAssoc.18خضوريرزق استيتية

NanoAssis.116216خضوريرباب جرار

BiophysicsAssis.10خضورياحمد صالح

Thin filmsAssis.15خضوريكرم عوتوده

BiophysicsAssis.223811خضوريرامي عمرو

Theoritical Phys.Assis.5خضوريخالد ابو قاسم

NanoAssis.6141835خضورياسحق موسى

Condensed matterAssoc.61521672خضوريحسين شنك

Theoritical PhysicsProf.102635453النجاحسامي الجابر

Physical PropertiesProf.45النجاحغسان سفاريني

Radiation Pol. And condensed matterProf.113425141النجاحعصام االشقر

Condensed MatterProf.81833645النجاحشريف مسامح

Theoritical PhysicsProf.24النجاحمحمد السعيد

High energy physicsProf. 383822168136النجاحسمير خضير

Comp.Condensed MatterProf.61524136النجاحمحمد ابو جعفر

Molecular structure and physical propoertiesAssoc.53النجاحمنير عبده

semiconductorsAssoc.14النجاحخالد عليوي

electronicsAssis.218611النجاحمعن اشتيوي

Thin films and Nano Tech.Assis.1369631120النجاحاياد سعد الدين

Laser PhysicsAssis.12النجاحزيد قمحية

High energy physicsAssis. 83(552)391203288النجاحاحمد بصالت

electronicsAssis.32269النجاحمنى حاج يحيى

accelarator physicsAssis.2875النجاحهديل ابو الرب

supercapacitorsAssis.2734النجاحعالن دراغمة

Molecular modeling and comp. Biophys.Assoc.133903757بير زيتعبد هللا سيد احمد

.Assisبير زيتاسماعيل بدران

solid stateProf.23بير زيتادوارد صادر

Nuclear PhysicsAssoc.829121117بير زيتحازم ابو سارة

.Assocبير زيتخالد عيد

Math. And Theor. Phys.Prof.29بير زيتهنري جقمان

.Assocبير زيتوائل قراعين

.Assisبير زيتوفاء خاطر

space physicsProf.144975644القدسعماد البرغوثي

.solid state and Biophys.Profالقدسموسى ابو طير

colloidsProf.92152462القدسخولة قمحية

.solid stateAssocالقدسرشدي كتانه

Atmospheric Phys., Biophys.Assoc.434624118القدسحسين السمامرة

Biophys.Assis2651348القدسسوسن ابو شرخ

Lecturerالقدسعواد شرف

Lecturerالقدسمازن ابو عيسى

.Nuclear phys.Profالخليلخليل الذباينه

.LaserAssisالخليلليليل مشعل

lecturerالخليلفداء البص

Assisبيت لحمنضال حداد

Material science and Nano.Assoc.147132296بيت لحمجمال غبون

.plasma physicsAssisالبوليتكنكمصطفى ابو الصفا

.Quantum OpticsAssisالبوليتكنكايمن سويطي

optics and lasersAssoc.145284688البوليتكنكعثمان زبوم

.solid ststeProfاالسالميةبسام السقا



 
 
 

 عرض بيانات مجموعة من الجامعات المجاورة واإلقليمية والعالمية•



 الجامعة االردنية –موقع دائرة الفيزياء 



 بيانات الجامعة االردنية

 h-index  الرتبة  التخصص  الجامعة  االسم 
 Citations up to 

now 

 No. of 

publications 

Citations 

before 2013 

 Quantum Fluifs Prof. 15 702 100 316 االردنية همام غصيب

 Material science Prof. 19 1336 178 869 االردنية سامي محمود

معروف حج عبد 

 هللا
 االردنية

Molecular 

spectroscopy 
Prof. 8 148 39 37 

 Theoritical Phys. Prof. 16 912 148 416 االردنية جميل خليفه

 Solid State Prof. 8 199 64 60 االردنية ضياء عرفه

 االردنية كمال الصالح
Experimental condensd 

matter 
Prof. 7 161 40 22 

 Atomic Phys. Prof. 6 128 18 40 االردنية الرماضينيحيى 

 Solid State Prof. 9 263 49 88 االردنية موسى جعفر

 Nano Tech. Prof. 13 744 41 144 االردنية ليلى ابو حسن

 Medical Phys. Prof. 4 36 10 19 االردنية عصام الشخره

 Nuclear Phys. Prof. 6 158 20 45 االردنية محمود جاغوب

 Comp. Phys. Prof. 13 543 90 370 االردنية بثينه حمد

 Medical Phys. Prof. 8 145 25 109 االردنية جمال شرف

عضو  30

 هيئة تدريس



 شعيرنور الدين 
الجامعة 

 االردنية
String theory Prof. 5 90 30 35 

 High energy Phys Prof.  71 15524 300 6349 االردنية نضال ارشيدات

 Nano Tech. Prof. 17 963 45 443 االردنية محمود الحسين

 Atmospheric phys. Prof. 32 3818 144 2290 االردنية طارق حسين

 Prof. 20 1302 92 198    االردنية رامي علي

 Material science Prof. 10 312 38 240 االردنية حسن جواهري

 Semiconductors Assoc. 8 263 34 112 االردنية سفيان عبد ربه

 Spectroscopy Assoc. 12 590 44 233 االردنية بشار اللهلول

 Nano structures Assoc. 8 341 27 221 االردنية احمد مساعده

 Material science Assoc. 8 327 15 144 االردنية زياد ابو وار

 Condensed matter Assis. 13 2714 30 1932 االردنية رياض شلطف

 Molecular dynamics Assoc. 4 63 10 33 االردنية خالد بدور

 Radiation Physics Assoc. 5 96 22 77 االردنية ايمان دار

 Atomic Phys. Assis. 3 28 9 24 االردنية حنان سعاده

 Atomic Phys. Assis. 3 50 11 50 االردنية االء عزام

 Atomic Phys. Assis. 3 50 15 50 االردنية عال حسونه

 Nano Materials Assis. 3 112 8 48 االردنية منيب شتناوي



 تركيا -بيانات جامعة الشرق االوسط 
 الرتبة  التخصص  الجامعة  االسم 

 h-

index 

 

Citatio

ns up 

to 

now 

 No. 

of 

publi

catio

ns 

Citations 

before 

2013 

Bulent 

Gultekin 

Akinoglu 

الشرق 

 االوسط

Renewable 

energy 
Prof. 14 738 56 368 

Hakan Altan 
الشرق 

 االوسط

Optoelectro

nics 
Prof. 13 734 112 372 

Altan Baykal 
الشرق 

 االوسط
Astrophysics Prof. 19 1174 123 503 

Enver Bulur 
الشرق 

 االوسط

Condensed 

matter 
Prof. 22 20121 57 719 

Ayse Kalkanli 

Karasu 

الشرق 

 االوسط

Quantum 

field theory 
Prof. 10 331 22 119 

Mehmet Emin 

Parlak 

الشرق 

 االوسط
Solar Energy Prof. 25 2844 321 1853 

Ismail Turan 
الشرق 

 االوسط

High energy 

Phys 
Prof. 21 1082 60 421 

Rasit Turan 
الشرق 

 االوسط

Photovoltaic

s 
Prof. 28 2922 272 1931 

Sadi Turgut 
الشرق 

 االوسط

Physics of 

information 
Prof. 8 241 30 171 

OSMAN 

YILMAZ 

الشرق 

 االوسط

Nuclear 

Phys. 
Prof. 14 749 114 73 

حسب تصنيف  494الجامعة رقم 
webmetric   للجامعات 



 الرتبة  التخصص  الجامعة  االسم  شيكاغو -بيانات جامعة الينوي 
 h-

index 

 

Citatio

ns up 

to 

now 

 No. of 

publicati

ons 

Citations 

before 

2013 

Anjum ansari الينوي Biophysics Prof. 26 4257 87 829 

Henrik Aratyn الينوي Math.Physics Prof. 26 2083 183 266 

Christoph 

Grein 
 الينوي

Semiconductor

s 
Prof. 32 4110 251 1354 

David 

Hofmann 
 الينوي

Exp.Nuclear 

phys. 
Prof. 38 14079 80 7336 

Serdar Ogut الينوي 
Material 

Physics 
Prof. 32 3877 175 1161 

Huan-Xiang 

Zhou 
 Biophysics Prof. 67 17450 848 9454 الينوي

Juan Carlos 

Campuzano 
 الينوي

superconductiv

ity 
Prof. 54 14199 253 2075 

Robert Klie الينوي 
Condensed 

Matter 
Prof. 40 6491 408 4106 

mark 

schlossman 
 الينوي

Condesed and 

biophysics 
Assoc. 33 3277 132 1214 

Richard 

Cavanaugh 
 Particle Physics Assoc. 138 الينوي

10666

2 
1014 81288 

Park Hoyown الينوي 

Computational 

condensed 

matter 

Assis 12 1106 104 927 

James Unwin الينوي 
Theoritical 

Phys. 
Assis 13 710 25 693 

Fatemeh 

Khalili-Araghi 
 الينوي

computational 

biophysics 
Assis 13 1603 20 1030 

 webmetricحسب تصنيف  99الجامعة رقم 
 للجامعات  



 بيانات جامعة هارفارد

    webmetricحسب تصنيف  1الجامعة رقم 

 للجامعات

 الرتبة التخصص الجامعة االسم
h-

index 

citation
s up to 

now 

No. of 
publicatio

ns 

citations 
before 2013 

John M. 
Doyle 

 Molecular Phys. Prof. 53 10782 403 4792 هارفارد

Michael P. 
Brenner 

 Math. Physics Prof. 60 16451 386 7445 هارفارد

Eugene 
Demler 

 هارفارد
Condensed 

Matter 
Prof. 79 25021 530 15485 

Cora 
Dvorkin 

 Cosmology Assis 25 3326 70 2857 هارفارد

Markus 
Greiner 

 هارفارد
Condensed 

Matter 
Prof. 40 20686 65 8557 

Efthimios 
Kaxiras 

 هارفارد
Computational 

Phys. 
Prof. 88 27494 640 12375 

Philip Kim هارفارد Atomic physics Prof. 97 86025 740 53841 

Mikhail D. 
lukin 

 Quantum Optics Prof. 130 68873 900 38485 هارفارد

L 
Mahadevan 

 Applied Physics Prof. 79 21499 295 13704 هارفارد

Eric Mazur هارفارد Nano Photonics Prof. 77 32692 578 16744 

Julia A. 
Mundy 

 هارفارد
EXP. Condensed 

Matter 
Assis 20 1574 74 1518 

David R. 
Nelson 

 Material Science Prof. 100 45368 570 10507 هارفارد

David A. 
Weitz 

 هارفارد
Soft condensed 

matter 
Prof. 155 90553 1286 50680 

Amir Yacoby هارفارد 
Condensed 

Matter 
Prof. 76 22949 330 13095 

Xiaowei 
Zhuang 

 Biophysics Prof. 96 53177 3000 34691 هارفارد



 مقارنة بين العينات المختلفة

 متوسط االقتباسات العلميةاالوراق متوسط  H-indexمتوسط  العينه

 302.8 35.9 7.9 51 المجتمع الفلسطيني

 572.2 48.14 9.86 29 الجامعة االردنية

 3093.6 116.7 17.4 10 جامعة الشرق االوسط

 13338.8 275.38 40.1 13 جامعة الينوي

 35099.8 657.8 78.3 15 هارفارد جامعة

Hirsch reckons (يعتقد) that after 20 years of research, an h index of 20 is good, 40 
is outstanding, and 60 is truly exceptional. 





 
 

كشف رئيس جمعية أصدقاء البحث العلمي في الجامعات األردنية الدكتور انور البطيخي •
عن أن الحكومة األردنية تخصص في موازنة الدولة السنوية مبلغا ال يتجاوز ثالثة ماليين 

يفترض % 1لدعم البحث العلمي باإلضافة إلى ما نسبته ( مليون دوالر 4.2)دينار
 . تحصيلها من أرباح الشركات السنوية لهذا الغرض

وأشارالباحث إلى أن نسبة اإلنفاق على البحوث العلمية باألردن خالل العشر سنوات •
 . بااللف من الناتج المحلي اإلجمالي 2.3الماضية ال تتجاوز 

وقال أن تدني هذه النسبة يتضح عند مقارنتها مع ما تنفقه الدول المتقدمة في مجال •
 . من الناتج المحلي االجمالي% 5البحوث العلمية والذي يصل إلى 

 

عدم وعي : وتناول البطيخي أهم العقبات التي تعترض البحث العلمي في األردن وهي•
المجتمع بأهمية البحث العلمي في التطور ونقل التكنولوجيا، عدم اعتماد صانع القرار 

على األرقام والبيانات الناتجة عن البحوث العلمية، عدم توفر الكادر البحثي الالزم 
والمخصصات الكافية، عدم صرف المخصص للبحث العلمي من الموازنة العامة في 

 .  الجامعات وانشغال الباحثين ـ االساتذة باعباء تدريسية أخرى



 أجندة عمل

 (.الجامعة االردنية نموذجا)ترتيب قاعدة البيانات  •

 .التأكد من صحة البيانات من جهة مشرفه•

 .التعاون شبه مفقود بين الجامعات•

 .الحاجه الى مساعدي بحث•

 .العمل على إنشاء مراكز للبحث العلمي•

•---- 

•----- 

•---- 

•------ 

 ولكن، المطلوب•

 



 ما نراه                                 

 

 

البحث العلمي الصحيح، والحقيقي، الذي يحقق التنمية المستدامة لألمم والشعوب، ويرتقي  •
بالدول ارتقاًء سيادياً، كما هو الحال في اليابان وألمانيا وكوريا الشمالية وأمريكا، هذا النوع 

 (: الحقيقي) ، وغياب أحدهما يعني غياب البحث العلميركنان أساسيانمن البحث العلمي له 

 

 



 

 

تتبنى هذا النوع من البحث العلمي، وتعتبره جزءاً من أمنها وبقائها وسيادتها،  دولة. 1•
وترعاه رعاية حقيقية، وتوجهه وترشده الى ما يخدم مجتمعها ويخدم اإلنسانية جمعاء، 

وهذا ما أكدته األرقام التي . بمعنى توفر له كل ما يلزم من اإلمكانات المادية والمعنوية
وهذا ما فهمته الدول الصناعية والدول الراغبة في السيادة العلمية . أشرنا إليها سابقاً 

وهذا ما فهمه األوائل من أبناء جلدتنا، فلم يكن من الغباء . واالقتصادية، ومن ثم السياسية
يوم أن كافئ حاكم مسلم من ترجم كتاباً بوزنه ذهباً، فهذه هي الرعاية الحقيقية التي تنتج 

 .بحثاً حقيقياً 



ونقصد ما نقول، باحث عالم، فوجود الباحث الذي يتصف بصفة العالم، أمر ال :  باحث عالم. 2•
غنى عنه للوصول الى البحث الحقيقي الذي يخدم المجتمعات، الباحث الذي يكتشف ويخترع، 

وليس كل من كتب ! ويتصدى للمشكالت المستجدة في المجتمع، ال بل يسبق المشكالت قبل حدوثها
بحثاً أو ألف كتاباً هو من العلماء، وليس كل من يحمل شهادة الدكتوراه هو من العلماء، وليس كل 

من العلماء، وهؤالء أعدادهم باآلالف في جامعاتنا العربية، فهؤالء ( بروفيسور)من يحمل لقب
باحثون فقط، إال من تجاوز هذه المرحلة، وأبدع في مجال تخصصه، وله من النظريات 

فاالختراعات . واالكتشافات واالختراعات ما شهد له بها أصحاب االختصاص على مستوى العالم
يكون من ( العلماء)واالكتشافات في مجاالت الحياة المختلفة بحاجة الى عالم، وهذا الصنف

المبدعين الذين لهم سمات خاصة، ترعاهم الدولة منذ البداية ليكونوا من علمائها، أو تستقطبهم من 
وفي حال توفر الركن األول من أركان البحث . خارجها، كما تفعل أمريكا وغيرها في هذا الشأن

يمكن لهذه الدولة من خالل ميزانياتها استقطاب العلماء، وابتعاث المبدعين ( الدولة الراعية) العلمي
من أبنائها للجامعات العريقة للحصول على ما يلزم من معارف وعلوم ومهارات الزمة للحاق 

 .   بركب الدول الناهضة علمياً وتكنولوجياً 






